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UPORABA GEOGRAFSKIH INFORMACIJSKIH SISTEMOV ZA UPRAVLJANJE
VPLIVNIH OBMOČIJ LETALIŠČ
Izvleček:
Zračni promet je pomemben družbenogeografski dejavnik v prostoru, saj ima močan vpliv na
razvoj družbe, okolja in organizacijo prostora. Za upravljanje vplivnih območij letališč ter
analiziranje prostorskih pojavov povezanih z zračnim prometom najmodernejša letališča sveta
vse pogosteje posegajo po geografskih informacijskih sistemih (GIS- ih). Glavni cilj diplomske
naloge je predstaviti prednosti ter široko uporabnost GIS-ov pri upravljanju vplivnih območij
letališč. Vplivna območja letališč so zakonsko opredeljena območja v neposredni okolici letališč,
ki spadajo pod poseben režim upravljanja in nadzora. Diplomska naloga obravnava prostorsko
problematiko vplivnih območij letališč, s poudarkom na rešitvah, ki jih je moč narediti z GIS- i.
Dejstvo, da so geografski informacijski sistemi uspešen ter vse pogostejši pripomoček pri
upravljavcih letališč in zračnega prometa za upravljanje ter analiziranje prostorskih pojavov v
vplivnih območjih letališč, potrjuje velik aplikativni potencial te tehnologije v dejavnosti
zračnega prometa.
Ključne besede: geografija prometa, zračni promet, GIS, upravljanje letališč

USE OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS FOR THE AIRPORT
INFLUENCE AREAS MANAGEMENT
Abstract:
The air traffic is an important human geographic factor in a space due to its high impact on the
development of a society, environment and space organization. In order to manage the airport
influence areas and analyse spatial phenomena connected with the air traffic, the world’s most
modern airports increasingly apply the geographic information systems (GIS). The main
objective of the thesis is to represent GIS’ advantages and their broad applicability in the airport
influence areas management. The airport influence areas are legally defined areas in the
immediate vicinity of airports belonging to the special management and control regimes. The
thesis considers problems relating to space of the airport influence areas while putting an
emphasis on solutions that can be found by means of the GIS-s. The fact that the geographic
information systems are successful and increasingly used tools by the managers of an airport or
air traffic in management and analyses of the spatial phenomena in the influence airport areas is
confirmed by a big application potential of this technology in the air traffic activity.

Key words: Transport geography, air transport, GIS, airport management
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1. UVOD
Zračni promet je dinamična in hitro rastoča gospodarska dejavnost z velikim vplivom na
prostorski, gospodarski in družbeni razvoj regij. Dejavnost zračnega prometa ustvarja poveza ve
med ljudmi, različnimi državami ter kulturami. S pojavom zračnega prometa se je bistveno
povečala mobilnost in hitrost transporta blaga, ljudi ter informacij, kar je ustvarilo pogoje za
hiter razvoj globalnega gospodarstva. Učinki zračnega prometa so številni, večplastni, pozitivni
in negativni. Medtem ko moderna letališča s številnimi donosnimi multiplikativnimi učinki na
družbo in prostor predstavljajo pole gospodarskega razvoja posameznih regij z razvojem
turizma, industrije, trgovine in ostalih storitev, so najočitnejša negativna plat te dejavnosti
predvsem vplivi na okolje. Diplomska naloga obravnava zakonsko omejen geografski prostor v
okolici letališč – vplivna območja letališč, kjer morajo biti fizično in družbenogeografski
dejavniki ovrednoteni ter pod posebnimi upravljavskimi postopki za dosego varne ter učinkovite
dejavnosti zračnega prometa. Geografska analiza vplivnih območij letališč je nujna tudi iz vidika
sonaravnega gospodarjenja ter ohranjanja oziroma izboljšanja ekoloških stanj teh izrazito
tehnogenih geografskih območij.
Upravljanje zračnega prometa in vplivnih območij letališč pomeni ukvarjanje s kompleksno
organizacijo različnih dejavnosti v prostoru, ki mora biti učinkovita, predvsem pa brezhibna, saj
lahko organizacijske napake zračnega prometa v nekaterih primerih privedejo celo do tragičnih
posledic. Glavna naloga upravljavcev letališč je zagotavljati varnost in učinkovitost številnih
operacij, ki se odvijajo na letališčih ter v zraku. Povečevanje povpraševanja po zračnem prometu
obremenjuje zmogljivost infrastrukture, zaradi razdrobljenosti upravljanja zračnega prometa pa
zmogljivosti niso optimalno izkoriščene. Raziskave trga kažejo, da so geografski informacijski
sistemi (GIS-i) vse pogostejši pripomoček upravljavcev zračnega prometa, kar potrjuje velik
aplikativni potencial te tehnologije v zračnem prometu in širše v prometni znanosti. Umeščanje
novih letališč v prostor, upravljanje z infrastrukturo letališč, nadzor letaliških operacij, podpora
odločanja, analiziranje učinkov zračnega prometa na prostor, okolje in družbo so le nekateri
izzivi, pri katerih ima geografija ter geografski informacijski sistemi (GIS- i) možnost aplikacije
za boljše upravljanje zračnega prometa.
V diplomski nalogi obravnavam uporabnost geografskih informacijskih sistemov (GIS-ov) pri
upravljanju procesov in ustvarjanju strokovnih podlag vplivnih območij letališč. Predstavljene so
tudi nekatere rešitve narejene z GIS- i, za reševanje upravljavskih in analitičnih nalog zračnega
prometa. Diplomska naloga ni ozko tehnično usmerjena k iskanju geoinformacijskih rešitev za
upravljanje letališč, temveč ponuja širši geografski pogled na upravljanje vplivnih območij
letališč. Z vrednotenjem geografskih raziskav na področju zračnega prometa ter predstavljeno
problematiko znotraj vplivnih območij letališč, je bil ustvarjen tudi poizkus definiranja smernic
bodočim geografskim raziskavam na področju zračnega prometa.
Diplomsko delo je vsebinsko razdeljeno na dva dela, na teoretični in praktični del. V uvodnih
dveh poglavjih Teoretska izhodišča ter Metodologija, so predstavljene osnove, izhodišča ter
metodološki prijemi diplomske naloge, medtem ko četrto in peto poglavje predstavljata
praktično uporabo GIS-ov za upravljanje in analizo vplivnih območjih izbranih slovenskih
letališč.
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NAMEN IN CILJI NALOGE

Povpraševanje po storitvah zračnega prometa se globalno gledano povečuje, zato se vse bolj
pojavljajo tudi potrebe po novih analizah in metodah preučevanja zračnega prometa, prav tako
pa se iščejo novi, boljši pristopi in tehnologija za upravljanje kompleksnosti te dejavnosti.
Tehnološko najnaprednejša svetovna letališča vse obširneje uvajajo tehnologijo GIS-ov, ki
omogočajo izboljšane upravljavske postopke in organizacijo dela letališč.
Namen diplomske naloge je pregledno predstaviti obstoječo uporabo GIS-ov za upravljanje
vplivnih območij letališč ter ovrednotiti vlogo geografske znanosti pri analiziranju dejavnosti
zračnega prometa.
Za dosego namena diplomske naloge sem si v nalogi zadal sledeče cilje:
Ø predstaviti vplivno območje letališča kot omejen geografski prostor, ki je podvržen
posebnim vplivom in procesom,
Ø ugotoviti glavna področja upravljanja vplivnih območij letališč, ki jih letališča po
svetu rešujejo s pomočjo GIS-ov,
Ø predstaviti nekatere rešitve narejene z GIS- i, ki rešujejo upravljavske in druge
strokovne probleme vplivnih območjih letališč,
Ø z vrednotenjem raziskav geografije zračnega prometa ter predstavljeno upravljavsko
problematiko vplivnih območij letališč poizkusiti definirati smernice bodočih
geografskih raziskav v tej dejavnosti,
Ø na praktičnih primerih prikazati in ovrednotiti uporabnost GIS-ov pri upravljanju z
zračnimi ovirami v vplivnih območjih izbranih slovenskih letališč.
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2. TEORETIČNA IZHODIŠČA
Za izdelavo diplomskega dela je bila pregledana raznovrstna literatura različnih strok, ki
obravnavajo teme geografije, geografskih informacijskih sistemov in zračnega prometa.
Tematika naloge je, podobno kot sama dejavnost prometa, vsebinsko izrazito interdisciplinarna.
Literatura prvega teoretičnega dela naloge je raznovrstno gradivo, monografije, učbeniki ter
priročniki, ki so navedeni na koncu diplomske naloge. Ob pregledu gradiv sem prišel do
ugotovitve, da obstaja malo literature, ki obravnavageoinformacijsko upravljanje vplivnih
območij letališč, prav tako pa je relativno malo geografskih raziskav iz področja zračnega
prometa. Posamezni avtorji so se večinoma ukvarjali s preučevanjem posameznih vidikov
zračnega prometa ter z uporabnostjo GIS-ov za reševanje določenega problema, nihče pa še ni
obdelal kompleksne tematike, ki jo preučuje ta diplomska naloga. Zaradi omenjenih okoliščin
sem imel veliko težav z metodologijo, terminologijo ter z definiranjem procesa upravljanja
vplivnih območij letališč. Tako sem bil primoran na začetku diplomske naloge iz obstoječih
virov in literature izluščiti najprimernejše definicije pojmov, celostno ugotoviti problematiko
vplivnih območij letališč ter ustvariti lasten teoretični in metodološki pristop obravnavanja
tematike naloge, ki je predstavljen v naslednjih poglavjih.
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GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SISTEMI IN PROMET

Diplomska naloga obravnava tehnologijo, ki se v dejavnosti prometa še posebej hitro širi in
uveljavlja. Že v začetni fazi uvajanja GIS-ov v znanost je tehnologija vzbujala pozornost pri
analitikih in upravljavcih prometnih sistemov. Obravnavana tehnologija analitikom prometnih
sistemov omogoča vizualizacijo, analizo in modeliranje prostorskih podatkov ter ustvarjanje
računalniških aplikacij za reševanje prostorskih problemo v. GIS- i služijo za integracijo
prostorskih in atributnih tipov podatkov ter omogočajo urejanje, upravljanje, analiziranje,
predstavitev in prikaz prostorskih podatkov z namenom reševanja kompleksnih problemov
planiranja in upravljanja virov (NCGIA, 2009). Po svoji naravi je to izrazito interdisciplinarna
tehnologija, s številnimi možnostmi uporabe na različnih področjih. Zaradi omenjenih lastnosti
GIS-ov, je prav promet tisto področje, ki je med najbolj aktivnimi pri uvajanju geoinformacijskih
rešitev v postopke upravljanja ter analize. Številne javne in privatne službe, ki se ukvarjajo z
analizami, upravljanjem in načrtovanjem prometne infrastrukture, s kontrolo prometa, vplivi
prometa na okolje, razvojem »pametnih« prometnih sistemov (intelligent transportation
systems), upravljanjem z javnim potniškim prometom, sledenjem vozil in drugimi podobnimi
procesi, imajo potrebe po pridobivanju specifičnih prostorskih podatkih, analizah in aplikacijah.
Potrebe po teh storitvah se bodo v prihodnosti še naprej povečevale, saj se potrebe po prometu
globalno gledano hitro povečujejo, industrija prometa pa je hitro rastoča in dinamična panoga.
Naloga ne obravnava vloge tehnologije v prometu na splošno, temveč je osredotočena na njeno
uporabnost v postopkih upravljanja zračnega prometa.

2.2.

GEOGRAFIJA PROMETA IN ZRAČNI PROMET

Veja geografije, ki se ukvarja z geografskim pristopom preučevanja dejavnosti prometa, se
imenuje geografija prometa. Geografija prometa je veja družbene geografije, ki raziskuje
transport blaga, ljudi ter informacij. Veda poizkuša razložiti povezanost, vpliv, součinkovanje
prostorskih značilnosti s prometno dejavnostjo, preučuje vplive družbeno – gospodarskih
dejavnikov na promet ter odvisnost prometa od naravnih razmer. Geografija prometa, kot izrazita
prostorska znanost, ima nalogo preučevanja učinkov, posledic in povezav med dejavnostjo
prometa in geosfero. Razlog, zakaj se je geografija začela ukvarjati s prometom, leži v dejstvu,
da je promet pomembna človekova dejavnost ter velik porabnik prostora, v svojem bistvu pa
ustvarja kompleksne prostorske sisteme, spremembe in povezave, kar je snov geografskih analiz
(Jean-Paule Rodrigue et.al.2006).
Vpliv organizacije prometa na klimatske spremembe, učinkovitost prometnih sistemov, razvoj
prometa v prihodnje so pereče strokovne in politične teme držav sveta, s katerimi se ukvarja tudi
znanost geografije (Richard Knowles et.al. 2008). Na začetku razvoja prometne dejavnosti, je
bilo v ospredju iskanje izključno tehnoloških ter infrastrukturnih rešitev, tako da so v tej znanosti
prevladovali predvsem inženirji ter ekonomisti. Kmalu se je izkazalo, da je promet izrazito
interdisciplinarna dejavnost, ki potrebuje bistveno širšo obravnavo, če stremimo k cilju po
uvedbi učinkovitih in trajnostno sonaravnih prometnih sistemih. Razvoj geografije prometa
sovpada s pojavom kvantitativne revolucije v geografski znanosti, s tem pa je povezana tudi
tesna prepredenost te znanstvene veje s kvantitativnimi analitičnimi metodami. Ob hitrem
razvoju prometne dejavnosti, infrastrukture in pospešene motorizacije po 2. svetovni vojni, so
razvite družbe kmalu spoznale povezanost učinkovitih prometnih sistemov z gospodarsko
učinkovitostjo držav. Učinkovit prometni sistem ustvarja prosto rsko – časovno konvergenco
regije. Prometna dostopnost regij, učinkovita distribucija blaga, ljudi ter informacij in enostavna
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mobilnost ljudi so danes postale osnovne vrednote razvitih družb, kar jim omogoča le dobro
organiziran prometni sistem držav. Neučinkovit prometni sistem zavira gospodarski razvoj
družbe in s tem potencialno gospodarsko uspešnost regij, promet pa nima učinkov le na
gospodarstvo in ekonomijo entitet, saj pomembno vpliva tudi na zgodovinski, socialni, politični
ter ekološki razvoj regij.
Posebno mesto pri geografskem preučevanju prometa ima zračni promet. V nadaljevanju je
predstavljena prisotnost, vloga in uporabnost geografske znanosti pri preučevanju dejavnosti
zračnega prometa. S tem sledimo enemu od ciljev naloge, ki narekuje ovrednotiti področja
raziskav geografije v dejavnosti zračnega prometa.
Prvo geografsko delo posvečeno letalskemu prometu sega v leto 1935, vendar so bile prvotne
analize predvsem deskriptivne narave. Večje potrebe in število geografskih raziskav v zračnem
prometu so se pojavile šele v devetdesetih letih dvajsetega stoletja, predvsem zaradi takratnega
razmaha panoge geografije prometa, ki je povezana s kvantitativno revolucijo ter zaradi
deregulacije (privatizacije) letalskega industrije, kar je povečalo potrebe po znanstvenih
raziskavah (Timothy M. Vowles, 2006).
Geografske raziskave letalske dejavnosti lahko delimo na 5 glavnih tem (Timothy M. Vowles,
2006).
Raziskovanje :
·
·
·
·
·

letalske industrije širše: analiziranje obsega letalskih storitev, analize za državne
strategije letalskega prometa,…
letal: hrupnost posameznih letal, vpliv vetra na posamezna letala,…
letališč: strategija letališč, razvoj letališč in vplivne okolice, preučevanje konkurence
med letališči
letalskih poti: analiziranje omrežja zračnega prometa, povezava zračnega prometa z
urbanizacijo, vpliv zračnega prometa na širjenje pandemij,...
tem, ki so kombinacija omenjenih štirih tem.

V naslednjih treh podpoglavjih so izbrana tri področja, ki so najpogosteje predmet geografskih
raziskav zračnega prometa. Sledi torej predstavitev glavnih značilnosti obravnavanih tematik, s
čimer poizkušam poudariti najpomembnejše izsledke in problematiko zračnega prometa, s
katerimi se mora soočati tudi geografska znanost.
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2.2.1. VPLIVI ZRAČNEGA PROMETA NA OKOLJE
V času globalnega segrevanja, vse večjega zavedanja problematike obremenjevanja okolja ter
vse ostrejših okoljskih standardov se tudi letalska industrija veliko ukvarja z zmanjševanjem
obremenitev te dejavnosti na okolje. Glavni neposredni fizični vplivi zračnega prometa na okolje
so emisije, hrup in pozidava tal. Promet bo v 21. stoletju največji vzrok povečanja emisij
ogljikovega dioksida v ozračje. Zračni promet predstavlja 2% delež antropogenih izpustov
ogljikovega dioksida v ozračje s trendom povečevanja, v Evropski Uniji pa je ta delež že 3%
(IPCC, 2010). V Veliki Britaniji so se letalski izpusti ogljikovega dioksida v zadnjih desetih letih
povečali za 60% in danes predstavljajo že 20% vseh prometnih emisij, podobne trende
naraščanja pa je zaznati tudi v ostalih državah razvitega sveta. Problem zračnega prometa je v
dejstvu, da je negativni učinek izpustov toplogrednih plinov visoko v ozračju 2,7 krat
škodljivejši v primerjavi z istimi količinami emisij, ki se izpuščajo na zemeljskem površju,
zaradi specifičnih kemičnih pogojev v zgornjih plasteh troposfere (HM Treasury and Department
for Transport, 2003). Prav tako zadnje raziskave kažejo, da nočni in zimski preleti bistveno
močneje vplivajo na globalno segrevanje v primerjavi z dnevnimi in poletnimi preleti (Stuber et.
al., 2006). Motorji letal ustvarjajo v zraku sledi kondenzacijskih jeder vlage, kar povzroča
spremembe v toplotni bilanci atmosfere. Te sledi vlage otežujejo nočno ohlajanje troposfere.
Bolj ko je ozračje hladno in temno, večja je radiacijska moč kondenzacijskih jeder, kar povzroča
močnejši toplogredni učinek v atmosferi (Brighter Planet, 2009). Že s spremembo terminov
letalskih poletov bi se torej dalo zmanjšati vpliv zračnega prometa na globalno segrevanje.
Zrakoplovom bi morali omogočiti letenje po najkrajših poteh in z najboljšim profilom leta, kar
pomeni, da bi morali zrakoplovi leteti čim višje, kjer motorji letal delujejo bolje in kjer je manj
zračnega upora na ogrodje zrakoplovov. Izračuni kažejo, da bi bilo mogoče samo z boljšim
upravljanja zračnega prometa in obratovanja letališč količino emisij zmanjšati za od 7 do 11 %
na povprečni let ali za 16 milijonov ton CO 2 na leto (Tabela 1).
Tabela 1: Prihranek časa in g ori va na povprečni let ob izboljšanem upravljanju zračni h operaci j

Čas
Krajše proge
4 min
Izboljšani profil leta
0,0 min
Izboljšanje prileta
2–5 min
Izboljšanje postopkov na 1–3 min
letališču
Skupni prihranek na let
8–14 min
Povprečni let znotraj EU
96 min

150 kg
23 kg
100–250 kg
13–40 kg

Povprečni delež prihranka goriva med
letom v %
3,7 %
0,6 %
2,5–6 %
0,3–0,9 %

300–500 kg
3 000 kg

7–11%
100 %

Gorivo

Vir: Sporočilo komisije evropskemu parlamentu…2008
Učinkovito upravljanje zračnega prometa lahko torej veliko pripomore k trajnostnemu
sonaravnemu razvoju letalstva do okolja. Poudariti je potrebno, da se v preteklosti izpusti CO 2
niso linearno povečevali z večanjem obsega letalskega prometa, saj letalska industrija veliko
vlaga v tehnološke izboljšave za zmanjševanje okoljskih obremenitev. Tako današnja letala
uporabljajo 70% manj goriva kot pred štiridesetimi leti za iste razdalje, kar pomeni, da danes za
letalski prevoz enega potnika na razdalji 100 km porabimo v povprečju 3,5 litrov goriva. Prav
tako so izpusti ogljikovega monoksida letal danes 50% manjši, kot so bili pred 40-imi leti
(ATAG, 2008). Razlogi, da se bo delež izpustov ogljikovega dioksida letalskega prometa v
prihodnosti še povečeval kljub tehnološkim izboljšavam, ki zmanjšujejo negativne vplive na
okolje, je v vse večjem številu letalskih potnikov in uporabi storitev letalskega prometa. Zračni
9
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promet je dejavnost, ki beleži najvišji relativni porast izpuščanja toplogrednih plinov v ozračje,
kar je zaskrbljujoče pri današnjem planetarnem boju proti negativnim okoljskim vplivom
(Richard Knowles et.al. 2008).
Poleg emisij, ki jih letalska dejavnost izpušča v ozračje, je hrup eden najopaznejših negativnih
učinkov letalskega prometa. Za 20% celotnega hrupa, ki ga ustvarja prometna dejavnost, je
odgovoren prav zračni promet. Zaradi hrupa so okolice letališč neprimerne za gradnjo šol,
bolnišnic, stanovanjskih in drugih objektov, prav tako pa hrup negativno vpliva na živalski svet.
Tako ima hrup močan vpliv na tržno vrednost zemljišč v okolici letališč in predstavlja
pomemben lokacijski dejavnik prostorskega planiranja. Dolgotrajna izpostavljenost prevelikemu
hrupu ljudem povzroča najrazličnejše negativne zdravstvene posledice, kot je zmanjšana delovna
produktivnost, povišan krvni tlak, moten spanec in pojav bolezni, povezani s stresom
(WHO,1995). Letališča zaradi hrupa tako lahko ustvarjajo prostorske vzorce spremenljivega
zdravstvenega stanja ljudi v regiji. Prav tako je hrup vzrok motenj v obnašanju živalskih vrst,
predvsem ptic. S pomočjo tehnoloških rešitev so v zadnjih 40- ih letih, v povprečju zmanjšali
hrup ob letališčih za 20dB. Do leta 2020 je v načrtu zmanjšanje hrupa še za dodatnih 50%.
Podobno kot za izpuščanje toplogrednih plinov, velja tudi za hrup, da rezultati tehnoloških
izboljšav v meritvah niso vidni, zaradi vse gostejšega prometa v zraku (ATAG, 2008).
Okoljske in družbene spremembe, ki so posledica zračnega prometa, so iz vidika trajnostnega
sonaravnega razvoja vprašljive. Kljub vedno večjemu vplivu zračnega prometa na globalno
segrevanje, pa razni okoljski protokoli in podobni okoljski mednarodni sporazumi ne prinašajo
rešitev za učinkovito upravljanje okoljskih obremenitev zračnega prometa. V prihodnosti se bo
vse bolj aktualiziralo vprašanje iskanja ravnovesja med varovanjem narave ter uspešnim
socialno-ekonomskim razvojem regij.
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2.2.2. UMEŠČANJE LETALIŠČ V PROSTOR
Ugotavljanje najboljše lokacije za gradnjo oz. širitev letališč je ena težjih nalog, s katerimi se je
potrebno soočiti pri razvoju letalske dejavnosti. Iskanje lokacij za gradnjo novih letališč
predstavlja zahteven strokovni, ekonomski in politični izziv, pri katerem je nujen
interdisciplinaren pristop, saj je gradnja novih letališč projekt, ki ima dolgoročne posledice in
vplive na geosfero. Z gradnjo novih večjih letališč se danes ukvarja predvsem azijski trg, saj je
prav na tej celini letalski promet v največjem porastu. Tudi na ameriškem in evropskem trgu je ta
dejavnost v porastu, vendar se število in sredstva namenjena za gradnjo novih letališč ne more
primerjati z azijskim trgom. Evropski in ameriški prostor se bolj ukvarja z večanjem kapacitet že
obstoječih letališč in ne toliko z gradnjo novih terminalov, saj je mreža letališč in gostota
prometa tu bistveno večja kot na azijskem kontinentu. Na Sliki 1 je prikazana povprečna
aktivnosti globalnega zračnega prometa v določenem trenutku dneva. Vsaka rumena pika
predstavlja eno zračno plovilo v zraku. Iz prikaza ja moč ugotoviti, kateri zračni prostori so
najbolj obremenjeni z zračnim prometom.
Slika 1: Gostota zračneg a prometa

Vir: Sciblogs, 2009
Ameriški, evropski in jugovzhodni azijski zračni prostor imajo bistveno večjo gostoto zračnega
prometa, v primerjavi z ostalimi regijami sveta. Prav tako se na satelitski sliki vidi močna
intenzivnost prometne povezave čez Severni Atlantik, kar dokazuje močno prometno interakcijo
Severne Amerike z evropskim kontinentom.
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Na izbiro primerne lokacije novih letališč vpliva mnogo dejavnikov, nekatere kriterije pa lahko
bistveno lažje, hitreje ter učinkoviteje, ovrednotimo ter analiziramo v GIS-ih. Lociranje letališča
v prostor je torej zahteven postopek, pri katerem je potrebno upoštevati tudi številne prostorske
dejavnike. Spodaj je seznam prostorskih analiz, ki jih je potrebno opravit i pri lociranju novih
letališč v prostor in pri katerih lahko GIS- i predstavljajo pomemben pripomoček za izboljšano
podporo odločanja.
Seznam analiz potrebnih za lociranje letališč v prostor (Petek, 2008):
·
·
·
·
·
·
·
·
·

analiza terena (geološke, pedološke, geomorfološke analize),
nadmorska višina vplivnega območja,
meteorološke značilnosti,
vplivi na okolje,
prostorska analiza povpraševanja po dejavnosti zračnega prometa,
raba tal v vplivnem območju letališč,
dostopnost letališča,
zračne ovire,
mreža bližnjih letališč.

Poleg naštetih prostorskih analiz za planiranje novega letališča, so potrebne še številne druge
analize, kot je analiza trga, ekonomsk i izračuni, primernost infrastrukture, ki pa niso predmet
geografskih, oziroma prostorskih analiz in zato je ta vidik v nadaljevanju izpuščen.
Analiza razvoja in raba tal območja, kjer želimo locirati novo letališče je izredno pomemben del,
saj imajo letališča močne vplive na bližnjo okolico, na morfološko, funkcijsko in
socialnogeografsko zgradbo mest. Ti vplivi so predmet geografskih raziskav. Letališča je
potrebno locirati na območja, kjer letalska dejavnost v sedanjosti in prihodnosti ne bo zavirala ali
onemogočala razvoja katere druge pomembne dejavnosti in obratno. V času najhitrejše graditve
modernih ameriških in evropskih letališč, je bila težnja graditve letališč blizu mest, tako da se je
karseda povečala prometna dostopnost mest. Kmalu so se pokazali negativni vplivi neposredne
bližine letališč mestom, saj imajo letališča negativen vpliv na okolje in razvoj nekaterih drugih
dejavnosti, zaradi hrupa se poslabša kvaliteta življenja, zaradi privlačnosti letališč pa pospešuje
grozdenje nekaterih panog v okolico letališč, kar lahko povzroča nezaželene pojave razlitja mest
(urban sprawl) ter suburbanizacije. Lociranje letališč v bližini bivanjsk ih, izobraževalnih in
oskrbovalnih objektov je primer slabega procesa prostorskega upravljanja regij, zato je danes
težnja po lociranju letališč na bolj odmaknjene predele, kjer je vpliv letališč čim manj moteč, kar
pa povečuje razdalje, stroške, čas transporta, zato so potrebne natančne strokovne študije za
dosego optimalnih rešitev lociranja, pri katerih imajo GIS- i lahko pomembno vlogo. Globalni
trend distanciranja letališč od naselij potrjujejo primeri v Aziji, kjer vse pogosteje gradijo
letališča na umetnih nasipih ob priobalnih velemestih, s čimer minimizirajo negativne vplive
zračnega prometa na družbo, prometna dostopnost mest pa je kljub temu visoka. Tak primer je
letališče Chek Lap Kok v Hong Kong-u (Slika 2), ki je zgrajeno na umetnem otoku. To ni
osamljen azijski primer inženirskega podviga, vendar so pri teh projektih pereča predvsem
vprašanja o ekonomski, okoljski in etični upravičenosti takih projektov.
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Slika 2: Letališče Chek Lap Kok, Hong Kong

Vir: Coolturism, 2009
Geografija lahko s svojimi metodami veliko pripomore v procesu raziskovanja, usmerjanja in
načrtovanja razmestitev dejavnosti zračnega prometa v regionalnem prostoru. Pri tem
predstavljajo GIS-i danes nepogrešljiv pripomoček pri ustvarjanju strokovnih izhodišč.
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2.2.3. RAZVOJ IN UČINKI ZRAČNEGA PROMETA NA SVETOVNO GOSPODARSTVO
Kljub temu, da je prvi komercialni let bil izveden šele leta 1914 na Floridi, je število letalskih
potnikov že leta 1960 preseglo 100 000 uporabnikov, po podatkih ICAO (International Civil
Aviation Organisation) pa je bilo leta 2007 prepeljanih 2,2 milijarde potnikov ter 41 milijonov
ton blaga, promet pa se iz leta v leto povečuje (Jean-Paule Rodrigue et.al.2006). Pomembnejšo
vlogo začne letalski promet prevzemati šele po drugi svetovni vojni, ko postane letalska
industrija pol inovacij, razvoja in najnovejše tehnologije. Ta tip prometa je v zadnjih desetletjih
20. stoletja doživel najhitrejši razvoj med vsemi oblikami prometa, ta trend pa se nadaljuje tudi
na začetku 21. stoletja. Mejnik za komercialno letalstvo predstavlja leto 1969, ko je bil izveden
prvi komercialni let med New Yorkom in Londonom z letalom Boing 747, ki je zaradi svojih
kapacitet bistveno znižal stroške prevoza (Jean-Paule Rodrigue et.al.2006). Pri transportu ljudi
na dolgih, medkontinentalnih destinacijah je letalski promet že takoj po drugi svetovni vojni
prevzel dominantno vlogo pomorskemu prometu. Razlog za izredno hiter razvoj zračnega
prometa je v ogromnih sredstvih namenjenih razvoju in organizaciji ter tehnološkem napredku
najrazvitejših držav med in po 2. svetovni vojni, saj je uspešnost letalske industrije pravzaprav
postala indikator razvitosti in naprednosti nacij.
Leta 1978 pomeni za zračni trg veliko prelomnico. V tem letu so v ZDA začeli z liberalizacijo in
privatizacijo letalskega trga, kar je radikalno spremenilo temelje letalske industrije in
gospodarske učinke letalskega prometa. Z liberalizacijo letalskega prometa (vendar ne popolno
deregulacijo) se je letalska industrija rešila okovov protekcionistične politike posameznih držav
ter prešla pod zakonitosti prostega trga, kar je povzročilo hitro rast in razvoj te panoge.
Najpomembnejši produkt liberalizacije letalskega trga je nastanek nizkocenovnih privatnih
letalskih prevoznikov, ki so temeljito spremenili potovalne navade ljudi, strukturo potnikov,
trend povpraševanja in ponudbe letalskih storitev. Z odpravo omejitev, nastankom konkurence in
raznih združenj ter z učinki ekonomije obsega je panoga dobila nov zagon, ustvar ila hiter
tehnološki razvoj, znižala stroške storitev ter ustvarila eksponentno rast letalskih potnikov.
Zračni promet danes predstavlja industrijo visoke tehnologije ter eno najbolj dinamič nih, hitro
rastočih panog svetovnega gospodarstva. Velik vpliv ima zračni promet na organizacijo
svetovnega gospodarstva, na okolje, na razvoj turizma, trgovine in družbe. Leta 2006 je
industrija zračnega prometa zaposlovala 5,5 milijona ljudi sveta (zapos leni na letališčih, piloti,
letalsko osebje, službe v letalski proizvodnji) in proizvedla 408 milijard dolarjev BDP-ja
svetovnega gospodarstva (ATAG, 2008). Industrija zračnega prometa ima tudi močne
multiplikativne učinke na svetovno gospodarstvo in s tem pozitivno vpliva še na veliko drugih
gospodarskih dejavnosti. O gospodarski pomembnosti industrije in storitev, ki so kakorkoli
povezani z letalskim prometom, pričajo ocene, da letalski promet s svojo direktno ter indirektno
dejavnostjo generira kar 32 milijonov zaposlenih ter ustvarja 7,5 % svetovnega bruto družbenega
proizvoda. Ocene kažejo, da se 40% vrednosti svetovne mednarodne izmenjave blaga izvaja v
zračnem prometu. Kar 40% vseh turistov, ki se odpravlja na potovanje v tujo državo, danes
uporablja zračni promet (ATAG, 2008).
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Grafikon 1: Trend potnikov letalskega prometa
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Vir: IATA, 2009
Statistični podatki kažejo na pozitivno korelacijo med BDP-jem posamezne države in
povpraševanjem po letalskem prometu, zato ni presenetljivo, da največ zračnega prometa
ustvarjajo države Severne Amerike, Evrope in Pacifiško – Azijske regije. Največje
povpraševanje po notranjih poletih imajo ZDA, saj njihov notranji trg prevaža kar 35% vseh
uporabnikov letalskega prometa na svetu (Slika 3). Najbolj prometna interkontinentalna zračna
povezava je med Evropo in ZDA (Knowles, R., et.al.2008).
Slika 3: Prikaz glavnih zračnih kori dorjev
Številke povedo delež globalnih potnikov v
posamezni regiji, oziroma na posamezni
medcelinski povezavi

Vir: IATA, 2009
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Letališča z največjim število potnikov se nahajajo v ZDA ter v Evropi, največji porast potnikov
pa beležijo na azijskem trgu. Na lestvici desetih najbolj prometnih letališč na svetu leta 2006
najdemo 5 ameriških, 4 evropska ter eno azijsko letališče.
Tabela 2: Najprometnejša letališča na s vetu

Letališča
Število potnikov v milijonih
Atlanta Hartsfield
85,9
Chicago O' Hare International
76,8
London Heathrow
67,9
Tokyo Haneda
63,3
Los Angeles International
61,5
Dallas
59,1
Paris Charles de Gaulle
53,6
Frankfurt International
52,2
Las Vegas Mccarran
44,3
Amsterdam Schiphol
44,2
Vir: Knowles, R., et.al.2008
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DEFINICIJA VPLIVNEGA OBMOČJA LETALIŠČA

Nekateri pojmi, ki so predmet obravnave diplomske naloge, so jasni ali celo zakonsko
opredeljeni, to so predvsem pojmi, ki so povezani z opredelitvijo vplivnih območij letališč. Za
natančno razumevanje tematike diplomske naloge so spodaj citirani nekateri pojmi iz Zakona o
letalstvu (Ur. L.RS, št. 113/2006), ki natančno opredeljujejo predmet obravnave diplomske
naloge:
·

Vplivna območja letališč so območje izključne rabe letališča, območje omejene rabe in
območje nadzorovane rabe;

·

Območje izključne rabe je območje letališča, določeno v odvisnosti od velikosti obstoječe
in planirane vzletno-pristajalne steze z osnovno stezo letališča ter obstoječimi in
planiranimi zgradbami, instalacijami in opremo letališča, na katerem so dovoljeni le tisti
posegi v prostor ter gradnja objektov in postavitev naprav, ki neposredno služijo
obratovanju letališča;

·

Območje nadzorovane rabe je območje pod določenimi omejitvenimi ravninami letališča
(notranja horizontalna, konična in druge omejitvene ravnine, odvisne od opremljenosti
letališča z navigacijsko opremo), določeno glede na obstoječo oziroma planirano oznako
letališča po ICAO klasifikaciji in v odvisnosti od opremljenosti letališča z navigacijsko
opremo in v katerem so posegi in gradnja objektov nadzorovani zaradi zagotovitve
varnosti letenja tako, da se smejo objekti približati manevrskim površinam letališča samo
na dovoljeno razdaljo;

·

Območje omejene rabe letališča je bližnje območje letališča, določeno s priletno-odletno
in bočno ravnino in drugimi omejitvenimi ravninami, odvisnimi od opremljenosti
letališča z navigacijsko opremo, ki je namenjeno dejavnostim, ki so povezane z
obratovanjem letališča in se določi posebej za vsako letališče, v katerem so posegi v
prostor in gradnja objektov ter postavitev naprav dopustni le za potrebe takih dejavnosti;

·

Zračni promet je gibanje zrakoplovov po zraku (let) in po letališčih ter vzletiščih;

Z zgoraj opredeljenimi pojmi je natančno definiran geografski prostor obravnave diplomske
naloge.
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UPRAVLJANJE IN GEOGRAFIJA VPLIVNIH OBMOČIJ
LETALIŠČ

Upravljanje vplivnih območij letališč pomeni ukvarjanje z organizacijo dejavnosti, povezanimi z
zračnim prometom v vplivnem območju letališč, ki je podvržen posebnim zakonitostim ter
vplivom. Upravljavci letališč morajo zagotoviti varnostne in okoljske standarde, skrbeti za dobro
stanje vzletno-pristajalne steze ter ostalih objektov ter infrastrukture znotraj vplivnih območij
letališč ter zagotoviti učinkovitost delovanja celotnega sistema. Pojem upravljanja vplivnih
območij letališč je torej zelo široka in kompleksna dejavnost, ki zahteva predvsem pri večjih
letališčih visoko strokoven in usposobljen kader za učinkovito vodenje in upravljanje vseh
potrebnih procesov. Namen diplomske naloge ni podrobna obravnava vseh področij delovanja
upravljavcev letališč, ki med drugim posega tudi na področje ekonomije, logistike, marketinga,
prostorskega planiranja, varnosti ter ostala področja, temveč se osredotoča na področje
prostorske problematike upravljanja vplivnih območij letališč. Tiste naloge upravljavcev letališč,
ki se ukvarjajo s prostorskim razporejanjem, merjenjem ter analizo procesov in pojavov v
vplivnem območju letališč, predstavljajo prostorsko komponento upravljanja, na katero je tudi
osredotočena tematika diplomske naloge.
Glavno poslanstvo geografskih analiz zračnega prometa bi moralo postati iskanje optimalnih
lokacij letališč, kjer bi bili negativni vplivi na okolje in družbo čim manjši. Geografska analiza
vplivnega območja letališča bi morala torej analizirati in vrednotiti soodvisnosti, vplive in pojave
fizično in družbenogeografskih dejavnikov, z namenom dosega optimalne varnosti in
učinkovitosti zračnega prometa z namenom minimizacije negativnih vplivov dejavnosti v
pokrajini.
Grafikon 2: Predmet geografskih analiz vpli vnih območij letališč

fizičnogeografski
dejavniki

družbenogeografski
dejavniki

Vir: Inforain, 2009
Geografsko lahko vplivno območje letališča definiramo kot zakonsko definiran prostor v
pokrajini, kjer so družbeni in fizični procesi in pojavi v svojevrstni tesni soodvisnosti in povezavi
ter pod dominantnim vplivom zračnega prometa. Zračni promet umeščamo v tak geografski
prostor, kjer nam naravne razmere omogočajo varno in učinkovito delovanje dejavnosti zračnega
prometa, brez prevelikih potreb po modifikacijah in degradiranju naravnih razmer. Pod
fizičnogeografske dejavnike, ki bi jih bilo potrebno vrednotiti pri upravljanju in geografski
analizi vplivnih območij letališč, sodi analiza klimatskih, biosferskih, hidrosferskih, pedosferskih
ter litosferskih značilnosti območja. Omenjene dejavnike bi morali še posebej analizirati iz
vidika ovir za zračni promet ter iz vidika vzpostavljanja občutljivega ter dinamičnega
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pokrajinskega ravnovesja. Geografska analiza vplivnih območij letališč bi morala zaobjeti tudi
družbenogeografske elemente v vplivnem območju letališč, kot so posestna struktura zemljišč,
raba tal, vplivi letališča na družbo, gospodarstvo, kmetijstvo, poselitveni vzorec in drugi
dejavniki. Končen produkt geografskega vrednotenja bi morala biti sintetična analiza
součinkovanja naravnih in družbenih procesov obravnavanega geografskega okolja, z
definiranimi smernicami za čim bolj sonaraven vzorec upravljanja infrastrukture ter pokrajinske
rabe v vplivnih območjih letališč. GIS- i lahko predstavljajo pomembno orodje v omenjenih
postopkih geografske analize in upravljanja vplivnih območij letališč, kar je tudi podrobneje
predstavljeno v nadaljevanju diplomske naloge.

19

Uporaba GIS-ov za upravljanje vplivnih ob močij letališč

2.5.

Campo lunghi Matevž

TIPI OVIR VPLIVNIH OBMOČIJ LETALIŠČ

Ena od področij upravljanja vplivnih območij letališč in primer pogoste uporabe geoinformatike
v dejavnosti zračnega prometa je upravljanje in analiza zračnih o vir. Osrednji, praktični del
diplomske naloge prikazuje predlog uporabe GIS-ov pri upravljanju zračnih ovir, zato je v tem
poglavju podrobneje predstavljen pojem zračne ovire.
»Ovira za zračni promet je vsaka nepremična in premična stvar ali njen del, ki stoji na površini,
namenjeni za promet zrakoplovov ali sega nad določeno ravnino, namenjeno varovanju
zrakoplovov med letom (Zakon o letalstvu, 2001).«
Za ovire zračnega prometa se smatrajo objekti, ki prebadajo zakonsko in matematično določene
3D navidezne omejitvene ravnine, ki obkrožajo letališča. Tudi sam teren lahko prebije
omejitvene ravnine letališč in s tem predstavlja oviro zračnemu prometu, kar je potrebno
upoštevati predvsem v fazi lociranja novih letališč v prostor.
Slika 4: Skica zračnih ovir

Avtor: Campolunghi M.
Geografija prometa med drugim preučuje odvisnost prometa od naravnih razmer ter prilagajanje
nanje. Sledi podrobnejša predstavitev posameznih tipov ovir, s katerimi se srečujejo upravljavci
in planerji dejavnosti zračnega prometa.
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Grafikon 3: Ti pi ovir zračnega prometa

TIPI OVIR

klimatske

topografske

ABSOLUTNE

RELATIVNE

hidrografske

pedografske

vegetacijske

zgradbe

Grafikon 3 predstavlja primer tipizacije ovir zračnega prometa. Ovire v prometu razdelimo
najprej na absolutne ter relativne. Absolutne ovire so ovire, ki popolnoma onemogočajo
dejavnost prometa na nekem območju. Tako lahko gora v odletni ravnini letališča predstavlja
absolutno oviro za gradnjo novega letališča, v primeru, da letalo ne more zaobiti gore pri
načrtovanih zračnih operacijah. Relativne ovire predstavljajo nujnost prilagajanja in uvedbo
posebnih ukrepov za premostitev ovir. Primer relativne klimatske ovire v zračnem prometu je
pogosta nizka oblačnost, oziroma megla nad letališčem, kar zahteva uvedbo posebnih varnostnih
postopkov pri vzletnih in priletnih zračnih operacijah na letalih ter na letaliških stezah.
Absolutne ter relativne ovire zračnega prometa lahko podrobneje razdelimo glede na izvor. Pod
pojmom topografske ovire preučujemo kamninsko sestavo ter geomorfologijo terena vplivnih
območij letališč. Neprimerna kamninska sestava (prim: nekompaktne kamnine z nizko
nosilnostjo) ter neravna podlaga (prim: prevelik naklon) predstavljajo pomembne omejitve pri
gradnji novih letališč. Prav tako se izogibamo lociranju letališč na najboljših kmetijskih prsteh,
saj s tem v pokrajini onemogočamo razvoj intenzivnega kmetijstva. Tudi hidrografija lahko
predstavlja fizično oviro, zato se je potrebno karseda izogniti prisotnosti vodo vja v vplivnem
območju letališč ali pa obstoječo oviro premagovati z infrastrukturnimi objekti, kar lahko
bistveno podraži gradnjo letališča. Dejavnost zračnega prometa je tesno povezana s
spremenljivimi klimatskimi razmerami in mikroklimo letališča. Nevihte, obilne padavine,
neugodni bočni vetrovi ter vrtinci, megla, sneg, poledica in drugi klimatski pojavi ogrožajo
varnost zračnega prometa ter letališč. Analiza klimatskih dejavnikov je nujna že pri lociranju
novih letališč, saj so lahko nekateri predeli zaradi specifične mikroklime popolnoma neprimerni
za gradnjo letališč, kasneje pa je nujen konstanten nadzor klimatskega dogajanja za zagotavljanje
varnosti zračnega prometa. V primeru, da krošnje dreves in zgrajeni objekti v vplivnem območju
letališča presegajo omejitvene ravnine, namenjene varovanju zrakoplovov med letom, jih
obravnavamo in upravljamo pod posebnimi postopki kot zračne ovire (Slika 4). Višje zgradbe in
drevesa lahko vplivajo tudi na mikroklimatske razmere letališč, zato so v takih primerih
predvidene dodatne aeronavtične študije.
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GIS-I V PROCESU UPRAVLJANJA VPLIVNIH OBMOČIJ
LETALIŠČ

Letališča so kompleksni sistemi, ki za učinkovito delovanje potrebujejo dobro vzpostavljene
postopke upravljanja. Implementacija raznovrstnih aplikacij narejenih v GIS-u, lahko bistveno
izboljšujejo učinkovitost in kakovost upravljanja vplivnih območij letališč. Upravljanje letališč
pomeni upravljanje z ogromno količino podatkov, z integracijo teh podatkov v GIS pa dosežemo
številne prednosti na področju shranjevanja, upravljanja in prikaza podatkov, poveča pa se tudi
učinkovitost sistema nadzora operacij. Problem nekonsistentnosti in nepovezanosti podatkov
med različnimi oddelki letaliških služb danes moderna letališča učinkovito rešujejo z uporabo
GIS-ov. Čeprav se obravnavana tehnologija v letalsko najrazvitejšem ameriškem trgu uporablja
v velikem obsegu že vrsto let, je globalno gledano ta tehnologija v zračnem prometu šele na
samem začetku uporabe, ponekod še nepoznana. Dejstvo, da se GIS- i hitro širijo v javne in
privatne letalske družbe najrazvitejših držav, ki se ukvarjajo z menedžmentom ene izmed
tehnološko najnaprednejših gospodarskih panog, potrjuje velik potencial GIS-ov v upravljanju
zračnega prometa. Zaradi sposobnosti GIS-ov pri obdelavi, analizi in prikazovanju pro storskih
(geografskih) podatkov predstavlja uvedba te tehnologije v proces upravljanja letalskega
prometa novo poglavje v smislu varnosti in učinkovitosti delovanja celotnega sistema zračnega
prometa.
Letalski prevoz je po statističnih analizah najvarnejša oblika prometa, ta primat pa je dosegel
predvsem z uvedbo in razvojem najrazličnejših tehnologij, protokolov in standardov za
navigacijo in upravljanje letalskega prometa. Prav zagotavljanje varnosti je ena poglavitnih
nalog upravljavcev letališč. Že najmanjše tehnične in človeške napake pri upravljanju zračnega
prometa lahko privedejo do katastrofalnih posledic, zato se za nadzor te oblike prometa uvaja
preverjene, tehnološko brezhibne in napredne sisteme. Preventivni sistematični kontrolni sistemi,
računalniško podprti varnostni sistemi za varno navigacijo plovil v zraku in na tleh,
pripravljenost in izurjenost na morebitne nesreče so le nekatere osnovne dejavnosti, s katerimi se
upravljavci sodobnih potniških letališč ukvarjajo danes. V preteklosti, do zgodnjih osemdesetih
let prejšnjega stoletja, ko informacijski sistemi še niso bili množično v uporabi, so posamezni
oddelki letališč ločeno izdelovali zemljevide in mape za prikaz prostorskih podatkov. Tako so
planerski, okoljski in ostali oddelki letališč shranjevali v svojih pisarnah kartografsko gradivo,
mape in načrte. Baze podatkov, ki jih je upravljal posamezni oddelek letališča, niso bile
povezane s podatki drugih oddelkov, zato je bilo iskanje kompleksnih informacij zamudno in
nepraktično. S kvantitativno revolucijo, po letu 1980 pa še z uvedbo CADD (computer aided
draftin and design) sistemov in nato GIS-ov, letališča začnejo digitalizirati svoje podatke.
Implementacija GIS-ov upravljavcem zračnega prometa doprinese boljši način shranjevanja in
upravljanja podatkov, grafično predstavitev baz podatkov z možnostjo izdelovanja dodatnih
prostorskih analiz ter z možnostjo povezave podatkov posameznih oddelkov.
V organizaciji upravljanja letališč delujejo raznovrstne službe, ki uporabljajo GIS, saj
tehnologija ustvarja edinstvene informacije ter omogoča funkcije, ki niso dostopne pri drugih
informacijskih sistemih (GIS Solutions for Airports and Aviation, 2009). S pregledom obstoječe
uporabe GIS-ov na trgu, je bil ustvarjen Grafikon 4, ki prikazuje glavna področja uporabe
tehnologije za upravljavske namene zračnega prometa.

22

Uporaba GIS-ov za upravljanje vplivnih ob močij letališč

Campo lunghi Matevž

Grafikon 4: Gl avna področja GIS-ov pri upravljanju vpli vnih območij letališč
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Vir: GIS Solutions for Airports and Aviation, 2009
Letališča po svetu najpogosteje uporabljajo GIS-e kot pripomoček pri upravljanju vplivnih
območij letališč za zmanjšanje odzivnega časa intervencijskih služb ob izrednih dogodkih, za
nadzor meteoroloških pogojev, za prostorska merjenja, za upravljanje s svetlobno signalizacijo,
za analize vplivov letalske dejavnosti na okolje, za optimalno lociranje kontrolnih stolpov, za
izboljšanje nadzora upravljanja različne letališke infrastrukture in planiranje transportnih
operacij. GIS- i se uporabljajo tudi za upravljanje s katastrom in rabo tal v vplivnem območju
letališč. Območja v vplivnem območju letališč so namreč podvržena določenim zakonskim
obveznostim ter omejitvam, predvsem kar se tiče višine gradenj zaradi zagotavljanja varnostnih
standardov. Posestne informacije v okolici letališč so pomembne tudi pri morebitnem planiranju
širitve letališč. GIS-i se uporabljajo tudi kot orodje za izdelovanje kartografskega gradiva
letališč, kot so letalske navigacijske karte, priletne, odletne in letališke karte, ki so sestavni del
zračnih operacij ter za izdelavo informacijskih kart terminalov za boljšo orientacijo potnikom.
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Slika 5: Pri mer GIS-a za upravljanje s s vetlobno navigacijo letališč

vir: Esri, 2005
Vplivi zračnega prometa na okolico in okolje, ocene stanja okolja in merjenje okoljskih
spremenljivk se vse pogosteje upravlja z GIS- i. Primer uporabe GIS-ov za merjenje vplivov
letalskega prometa je izdelava prikaza letališča z izofonami. Izmerjeni podatki o jakosti hrupa v
okolici letališč se nato uporabljajo za podporo nadaljnjemu odločanju o prostorskem razvoju v
okolici letališč (Slika 6).
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Slika 6: Prostorska analiza hrupa letališča

Vir: DataKustik, 2009
Na Sliki 7 je prikazana aplikacije nekega ameriškega letališča, ki je za nadzor vremenskih
razmer letališča uvedel GIS, s čimer je izboljšana varnost upravljanja zračnega prometa ob
izrednih vremenskih razmerah.

25

Uporaba GIS-ov za upravljanje vplivnih ob močij letališč

Campo lunghi Matevž

Slika 7: Aplikacija za nadzor vremenskih razmer letališča

Vir: Esri, 2005
Nadzor plovil prikazan v realnem času v GIS aplikacijah izboljšuje nadzor prometa. V zadnjem
obdobju se v znanosti geoinformatike vse bolj uveljavlja 3D modeliranje, kar omogoča korak
naprej v plastičnosti vizualizacij in interpretaciji podatkov. Razvoj 3D aplikacij predstavlja v
letalskem prometu velik potencial, ki je trenutno v tej dejavnosti šele na začetku razvoja. 3D
aplikacije pri upravljanju letališč bodo v prihodnosti postale razširjen pripomoček pri
analiziranju in upravljanju vplivnih območij letališč. Prostorska analiza ovir v okolici letališč je
nujen pogoj za varno navigacijo zračnih plovil, saj razgibana konfiguracija terena ter človeške in
naravne ovire predvsem v slabem vremenu predstavljajo grožnjo za varnost zračnih operacij.
Aplikacije s 3D prikazom vplivnih območij letališč, katere lahko ustvarimo v GIS-u, omogočajo
boljšo analizo, upravljanje in vizualizacijo ovir za zračni promet, kar pripomore k večji varnosti
letalskega prometa. Prednost GIS-ov je tudi v njihovi možnosti integracije z drugimi
programskimi orodji kot je CAD (computer aided design) ter sposobnosti integracije drugih
slojev prostorskih podatkov, kot so raba tal, kataster stavb ter podatki pridobljeni z daljinskim
zaznavanjem. Vse to je dodana vrednost GIS-ov, ki lahko z omenjenimi funkcionalnostmi
ustvarjajo učinkovite rešitve pri reševanju prostorskih nalog upravljanja vplivnih območij
letališč. Obravnavano tehnologijo uporabljajo tudi kot učinkovito orodje za analitično
ugotavljanje ogroženosti letališč pred naravnimi in antropogenimi nesrečami. Možnosti uporabe
GIS-ov v upravljanju vplivnih območij letališč je še veliko, zgoraj pa so našteta le najbolj
pogosta področja, ki jih upravljavci letališč danes upravljajo z GIS- i.
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LETALIŠČE V MANCHESTRU – PRIMER DOBRE PRAKSE
Letališče v Manchestru (Manchester airport) v organizacijskem smislu upravljanja sodi med
najboljše urejena letališča v Veliki Britaniji. Sistem upravljanja omenjenega letališča sloni na
GIS-u. Letališče, ki beleži konstanten trend povečevanja prometa, se organizacijskih izzivov
loteva s široko zasnovanim GIS-om. Zametke sistema so začeli razvijati leta 1996, ko so z
nabavo programa ArcView uvedli monitoring hrupa v okolici letališča. Izhodne podatke sistema
so uporabili za lociranje protihrupnih ograj za b ližnje objekte. Sledili so GIS- i za upravljanje
22.000 parkirnih mest, sistem za logistiko pri transportu tovora, sistem za nadzor povezav
mestne železnice do letališča in sistem za nadzor vozil na letališki ploščadi. GIS-e so uporabili
za demografsko analizo potnikov in letališkega osebja, kar je služilo za podporo določanje tras
javnega potniškega prometa v okolici letališča. Z vzpostavitvijo skupnega ArcIMS-a sistema
(Intranet Maping Solution) letališko osebje hitreje in učinkoviteje dostopa in upravlja s podatki
in kartografskim gradivom. Tehnologijo uporabljajo za monitoring gibanja potnikov po
terminalu, kar je koristna informacija za optimalno lociranje storitev na letališču ter za optimalno
upravljanje s toki gibanja ljudi in blaga po terminalu. Pome mben del funkcionalnosti GIS-a
letališča v Manchestru je aplikacija za nadzor poškodb vzletno pristajalne steze. Povezava GIS-a
z ročnimi GPS napravami, s katerimi upravljajo vzdrževalci pristajalne steze, omogoča natančno,
hitro in učinkovito lociranje poškodb letališke steze. Podoben sistem uvajajo tudi za vodovod,
plinovod in električno napeljavo, tako da bodo imeli celotno instalacijsko omrežje v GIS-u. Z
ustvarjeno prostorsko bazo ustvarjajo tudi marketinške analize za izboljšanje poslovnih
rezultatov. Vodstvo letališča ocenjuje, da zaradi uvedbe GIS-a v upravljanje letališča letno
prihranijo 220.000 US$ ter 1.200 delovnih ur (Using the strategic…, 2009).

V nadaljevanju so naštete glavne naloge upravljavcev letališč, pri katerih so se GIS-i izkazali kot
učinkovito orodje za upravljanje in organizacijo vplivnih območij letališč. S tem pregledom so
predstavljena področja in trendi GIS-ov v letalski industriji, s čimer je prikazan velik potencial
tehnologije v dejavnosti zračnega prometa. Skupna točka teh nalog je upravljanje s prostorskimi
podatki oziroma ukvarjanje s prostorskimi problemi.

27

Uporaba GIS-ov za upravljanje vplivnih ob močij letališč

Campo lunghi Matevž

Tabela 3: Najpogostejše naloge, ki jih upravljavci letališč upravljajo z GIS-i

izdelava in upravljanje s kartografskim in statističnim gradivom letališč
nadzor vzdrževanja vzletno-pristajalne steze in ostale infrastrukture v vplivnem območju
letališč
upravljanje z ze mljišči vplivnega območja letališč – prostorsko planiranje okolice letališč
izdelava modelov vplivnih območij letališč za upravljanje z zračnimi ovirami
izdelava, prikaz in analiza zračnih poti
upravljanje z infrastrukturo
analize hrupa
Vir: GIS needs assesment, 2003
Prednosti uspešne uvedbe GIS-a v postopke upravljanja letališč so naštete v Tabeli 4.
Tabela 4: Gl avne prednosti ob us pešni uvedbi GIS-ov na letališčih

hitrejši in lažji dostop do prostorskih podatkov
možnost manipuliranja z bazami podatkov
enostavnejše merjenje podatkov
možnost hitrega izdelovanja kompleksnih analiz
možnost uporabe prostorskih podatkov v drugih sistemih in procesih
boljša kakovost podatkov
zmanjšanje števila delovnih ur za vnos, obdelavo, analize in vizualizacijo podatkov
hitrejši odziv interventnih/urgentnih služb
zmanjšanje operacijskih stroškov
možnost izdelovanja prostorskih analiz, ki izven GIS-ov praktično niso možni
možnost integracije in skupne uporabe podatkov med različnimi oddelki
lažje koordiniranje operacij s podatki
hitrejše in lažje izdelovanje prikazov prostorskih podatkov
Vir: GIS needs assesment, 2003
V poglavju Teoretična izhodišča so bili opredeljeni in ovrednoteni bistveni pojmi in procesi
predmeta obravnave diplomska naloga. Predstavljena so bila glavna področja in najpogostejše
rešitve in prednosti geoinformacijskega upravljanja vplivnih območij letališč. Z vrednotenjem
področja raziskav geografije ter s predstavljeno problematiko zračnega prometa na področju
vplivov na okolje, učinkov na gospodarstvo in planiranjem zračnega prometa, je bil ustvarjen
poizkus postavljanja smernic bodočim geografskim raziskavam za analizo in upravljanje
zračnega prometa.
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3. METODOLOGIJA
Večina virov in literature diplomske naloge izhaja iz geografske stroke, ker pa sta upravljanje
vplivnih območij letališč ter dejavnost zračnega prometa izrazito interdisciplinarni področji, sem
podatke iskal tudi v drugih znanostih, kot je prostorsko planiranje, geoinformatika, varovanje
okolja, logistika ter ekonomija. Statistične podatke zračnega prometa ter rešitve GIS-ov za
upravljanje letališč sem poiskal na svetovnem spletu.
V nadaljevanju je izdelan metodološki primer pristopa k izdelavi modelov letališč v GIS-u, v
praktičnem delu diplomske naloge pa so nato izdelani modeli izbranih slovenskih letališč ter
predstavljene dodatne prostorske analize, ki prikazujejo uporabnost GIS-ov ter geografije pri
analiziranju in upravljanju vplivnih območij letališč. Ideja ter potreba po izdelavi modelov je
prišla z Ministrstva za promet, kjer postopoma uvajajo GIS v delovni proces. Ena od nalog
Direktorata za civilno letalstvu na Ministrstvu za promet Republike Slovenije je izdaja
predhodnih soglasij za gradnjo ovir v zračnem prometu ter izvajanje upravno strokovnega
nadzora pri določanju pogojev za postavitev prostorskih omejitev v okolici letališč (postavitev
oz. odstranitev ovir) (MZP, 2009). Izdelava modelov slovenskih letališč v GIS- u bi vpeljala
izboljšan način dela in boljšo varnost slovenskih letališč ter učinkovitejše dostopanje do
podatkov.
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POSTOPEK IZDELAVE MODELA VPLIVNEGA OBMOČJA
LETALIŠČA V GIS-u

Na Sektorju za letališča, vzletišča in ovire na Ministrstvu za promet že vrsto let uporabljajo
programsko opremo proizvajalca Esri za kartografske in analitične namene, ki je nadvse
primerna tudi za izdelavo modelov letališč. Tako sem za izdelavo modelov letališč uporabil Esrijevo programsko opremo ArcMap in ArcScene verziji 9.2. Za potrebe upravljanja z zračnimi
ovirami je bilo potrebno pridobiti podatke o nadmorskih višinah reliefa ter višinah stavb v
vplivnem območju letališč ter podatke o višinah ter dimenzijah omejitvenih ravnin, namenjenim
varovanju zrakoplovov med letom. Podatki o nadmorski višini reliefa in višin stavb so bili
naročeni na Geodetski upravi Republike Slovenije (GURS-u), medtem ko smo podatke o
omejitvenih ravninah izračunali iz podatkov navedenih v Pravilniku o letališčih. Naročeni in v
GIS uvoženi so bili sledeči sloji prostorskih podatkov:
·
·
·

DOF5 – digitalni ortofoto, ločljivost 0,5m × 0,5m (format MrSid),
DMV5 – digitalni model višin, ločljivost 5m × 5m, (format xyz),
KATASTER STAVB – (format shp).

Sloj o katastru stavb vsebuje podatke o lokacijah ter višinah vseh objektov, kar bo omogočalo
izvedbo upravljavskih in analitičnih postopkov vseh objektov v vplivnih območjih letališč.
Digitalni ortofoto posnetki so ustrezno transformirani ter v prostor postavljeni letalski posnetki,
kar bo izboljšalo vizualizacijo obravnavanega območja. Z digitalnim modelom višin pridobimo
osnovo za dodatne analize terena in zračnih ovir vplivnega območja letališč. Omenjeni sloji
prostorskih podatkov so bili najprej uvoženi v program ArcMap, kar je bila osnova za nadaljnje
analize in pridobivanje informacij. V nadaljevanju je prikazan postopek izdelave modela
letališča s programsko opremo ArcMap9.2. in ArcScene9.2. Modele vplivnih območij letališč
sem izdelal za štiri slovenska letališča, to so: mednarodno letališče Edvarda Rusjan v Mariboru,
letališče v Celju, letališče v Ajdovščini ter za letališče v Bovcu. Dimenzije omejitvenih ravnin za
posamezna letališča so zakonsko definirana v Pravilniku o letališčih, ki določa tehnič ne,
tehnološke in organizacijske zahteve in pogoje za letališča. Omejitvene ravnine letališč sem
izdelal z orodjem urejevalnik (editor) v programu ArcMap. Dimenzije in nagibe omejitvenih
ravnin so odvisne od referenčne kode letališč, preglednico, ki definira te dimenzije glede na
referenčno kodo letališč, pa je moč najti v 111. členu Pravilnika o letališčih, ki je prikazan v
Tabeli 5.
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Tabela 5: Di menzije in nagi bi ome jitvenih ravnin

Vir: Pravilnik o letališčih, 2008
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Za razumevanje postopka izdelave omejitvenih ravnin v GIS- u je potrebno navesti nekaj
bistvenih izhodišč, ki jih narekujeta Zakon o letalstvu (Zlet) ter Pravilnik o letališčih. Območje
nadzorovane rabe letališča je »območje pod določenimi omejitvenimi ravninami letališča
(odvisno od opremljenosti letališča z navigacijsko opremo), določeno glede na obstoječo
oziroma planirano oznako letališča po ICAO klasifikaciji in v odvisnosti od opremljenosti
letališča z navigacijsko opremo in v katerem so posegi in gradnja objektov nadzorovani zaradi
zagotovitve varnosti letenja tako, da se smejo objekti približati manevrskim površinam letališča
samo na dovoljeno razdaljo (Zakon o letalstvu, 2001)«. Priletne in vzletne ravnine letališča
morajo biti očiščene vsakršnih ovir, vplivna območja letališča, ki so zakonsko definirana, morajo
biti ustrezno nadzorovana in zaščitena. Za ovire zračnega prometa se smatrajo objekti, ki
prebadajo zakonsko in matematično določene 3D navidezne omejitvene ravnine, ki obkrožajo
letališča. Omejitvene ravnine, ki definirajo režim zračnih operacij v vplivnem območju letališč,
so prikazane na Sliki 8.
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Slika 8: Omejitve ne ravnine letališč

Vir: Pravilnik o letališčih, 2008
Kot je razvidno iz zgornje slike obstaja več vrst omejitvenih ravnin:
a) konična ravnina
b) notranja vodoravna ravnina
c) priletna ravnina
d) notranja priletna ravnina
e) bočna ravnina
f) notranja bočna ravnina
g) ravnina prekinjenega pristanka
h) vzletna ravnina
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Naštete ravnine definirajo zračni prostor vplivnega območja letališča oziroma določajo
dovoljeno višino objektov za zagotavljanje varnosti zračnih operacij. Navideznih omejitvenih
ravnin naj ne bi prebijala nobena naravna ali umetna ravnina, razen če posebna aeronavtična
študija dokaže, da novi predmet ne bo resneje ogrozil varnosti in rednosti zračnega prometa
(Pravilnik o letališčih, 2008).
V nadaljevanju je predstavljen postopek izdelave modela letališča v ESRI –jevem programu
ArcMap 9.2. Predstavljeni postopek bo uporabljen za izdelavo vseh štirih izbranih letališč. Z
izdelanimi modeli bo ustvarjen enostaven in hiter dostop do informacij o nadmorski višini terena
in stavb v vplivnem območju letališč ter s tem osnova za izdelavo nadaljnjih prostorskih analiz,
ki omogočajo boljše upravljanje letališč.
Grafikon 5: Postopek izdelave modela.

podatki
GIS

model
letališča

Kot je bilo že omenjeno, je potrebno za izdelavo modela letališča v GIS vnesti digitalne ortofoto
posnetke, digitalni model višin ter sloj katastra stavb vplivnega območja letališča. S tem
pridobimo osnovo za začetek izrisovanja omejitvenih ravnin letališča.
V aplikaciji ArcCatalog najprej ustvarimo osebno geo bazo podatkov (personal geodatabase),
kamor bomo shranjevali na novo ustvarjene objekte (feature class- i), ki bodo predstavljale
omejitvene ravnine letališča. Nato v ArcCatalog-u z desnim miškinim gumbom kliknemo na
novoustanovljeno geo bazo podatkov ter v kontekstnem meniju kliknemo nov/razred objektov
(ang: new/feature class). Odpre se nam čarovnik za izdelavo novega razreda objektov. Poleg
imena in pravilnega koordinatnega sistema je potrebno pod geometrijskimi nastavitvami označiti
možnost: »Z« vrednost koordinat za shranjevanje 3D podatkov (Slika 9). S tem omogočimo
določanje višin objektov (omejitvenih ravnin), kar je ključno za dosego zastavljenih ciljev naše
naloge.
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Slika 9: Vključitev "Z" vrednosti koordinat

Vir: ArcGIS 9.3.
Ko v programu ArcCatalog ustvarimo nove razrede objektov (vse skupine omejitvenih ravnin),
lahko v programu ArcMap začnemo z izdelovanjem objektov (omejitvenih ravnin). Izdelovanje
novih objektov se v ArcMapu ustvarja z orodjem »urejevalnik« (ang:editor), pri tem pa je
potrebno biti pozoren na pravilne dimenzije, smeri in nagibe poligonov, ki so definirani v
Pravilniku o letališčih. Urejevalnik omogoča številne pripomočke, ki nam olajšajo izris točnih
razdalj, smeri in nagibov novih objektov, ki jih ustvarjamo. Po izrisu pravilnih oblik omejitvenih
ravnin (objektov) sledi definiranje nadmorskih višin lomnih točk oziroma oglišč omejitvenih
ravnin (ang:vertices), ki jih izračunamo z uporabo trigonometričnih funkcij. Pravilnik o letališčih
namreč definira le dolžine in nagibe omejitvenih ravnin, ne pa višin. S pomočjo izračunov
definiramo pravilne nadmorske višine lomnih točk omejitvenih ravnin letališča ter te podatke
vnesemo kot atribute lomnih točk v model. Izračunane Z vrednosti vnesemo v tabelo »možnosti
urejanje skice« (Edit Sketch Properties), ki se aktivira ob kliku na ikono »možnosti skice«
(sketch properties), ki se nahaja v meniju urejevalnika (Slika 10).
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Slika 10: Vnašanje nadmorskih višin lomnih točk

Vir: ArcGIS 9.3.
Enak postopek ponovimo za vse omejitvene ravnine letališča, dokler ne ustvarimo vseh želenih
omejitvenih ravnin, ki morajo biti pravilno geolocirane ter vsebujejo pravilne atributne podatke o
nadmorski višini lomnih točk. Ko z urejevalnikom ustvarimo vse objekte, pretvorimo razrede
objektov (feature classes) v »mrežo nepravilnih trikotnikov« – (TIN - triangulated irregular
network). S to pretvorbo dosežemo zvezen sloj podatkov o nadmorski višini omejitvenih ravnin
na katerikoli želeni točki objekta, kar je pomembno pri upravljanju in analizi zračnih ovir
letališč.
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Postopek izdelave modela letališča, ki je bil opisan zgoraj za program ArcMap 9.2., omogoča
izdelavo nadaljnjih analiz ter hitro poizvedovanje po uvoženih podatkih. Tako lahko z orodjem
»identificiraj« (Identify) s klikom na katerokoli točko vplivnega območja letališča v hipu
pridemo do podatkov o nadmorski višini stavbe, terena in omejitvene ravnine - še dovoljene
višine gradnje na dani točki, kar olajša, izboljša in pospeši postopke izdajanja soglasij za gradnjo
objektov vplivnem območju letališč (Slika 11).
Slika 11: Identificiranje podatkovnega sloja (ang: i dentify)

Vir: ArcGIS 9.3.
Prikaz modelov narejenih v ArcMap-u pa nam ne omogoča tridimenzionalnega pogleda, kar bi
še izboljšalo interpretacijo podatkov in plastičnost prikaza. Za izdelavo modela letališča z
ustvarjenimi omejitvenimi ravninami v 3D pogledu sem uporabil ESRI-jevo aplikacijo ArcScene
9.2., ki omogoča učinkovito ustvarjanje, navigacijo in urejanje 3D objektov ter podatkov.
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Sledi postopek izdelave modela letališča v 3D perspektivi v programu ArcScene 9.2.
·
·

v aplikaciji ArcScene z ukazom dodaj sloj podatkov (add data) najprej uvozimo želene
podatke, ki jih želimo prikazati v modelu,
v kazalu vsebine (Table of contents) z desnim klikom označimo podatkovni sloj (feature
dataset) ter v meniju urejanje (Properties) pod zavihkom Osnove višin (Base Heights)
označimo možnost »Podatkovni sloj ima Z vrednost – uporabi jih za višino« (Layer
features have Z values – use it for heights).

Ta postopek ponovimo za vsak podatkovni sloj ter tako izdelamo 3D model letališča. Model
letališča prikazan v programu ArcScene, ki nam omogoča 3D pogled na pokrajino, ustvari bolj
plastičen pogled na podatke. Izboljša nam pogled na zračne ovire (objekti, ki sekajo omejitvene
ravnine) ter na razmerje omejitvenih ravnin na okoliški relief in stavbe ter s tem poveča
učinkovitost postopkov upravljanja vplivnega območja letališč in ga približa realnemu stanju v
pokrajini. Tak model je za upravljavce letalske infrastrukture učinkovit pripomoček pri procesu
upravljanja vplivnih območij letališč.
Slika 12: Omejitvene ravnine nad letališčem Mari bor

Avtor: Campolunghi M.
Vir: GURS, 2009

S postopkom izdelave modela letališča v GIS-u opisanem v tem metodološkem poglavju, so v
nadaljevanju diplomske naloge ustvarjeni modeli izbranih slovenskih letališč. V tem poglavju je
opisan le eden od možnih pristopov izdelave modelov vplivnih območij letališč v GIS- u, v praksi
pa so možni tudi drugačni metodološki pristopi.
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4. MODEL IN ANALIZE VPLIVNEGA OBMOČJA
LETALIŠČA MARIBOR
V tem poglavju je prikazan model letališča v Mariboru, iz katerega lahko hitro in učinkovito
poizvedujemo po konfiguraciji terena, stavbah ter omejitvenih ravninah v vplivnem območju
letališča. Letališče Edvarda Rusjana Maribor je za letališčem Jožeta Pučnika drugo največje
letališče v Sloveniji. Leta 2005 je bilo na mariborskem letališču izvedenih 3306 zračnih operacij,
oziroma vzletov in pristajanj zrakoplovov. Istega leta je na ljubljanskem letališču Jožeta Pučnika
pristalo oziroma vzletelo 37 767 zrakoplovov. Na mariborskem letališču vzletajo in pristajajo
zrakoplovi, ki prevažajo največ 200 potnikov ter 30 000 kg tovora. Referenčna koda letališča je
C4 in je opremljeno s svetlobno – navigacijskim sistemom za delovanje letališča v pogojih
zmanjšane vidnosti CAT I/ILS., kar je pomembno z vidika določevanja omejitvenih r avnin
letališča za ovire, saj referenčna koda določa dolžino, dimenzijo, naklon ter druge značilnosti
omejitvenih ravnin. Dimenzije vzletno pristajalne steze, ki leži na 267 metrih nadmorske višine
so 2500 × 45 metrov. Občine, ki se nahajajo na območju kontrolnih con letališča Edvarda
Rusjana so Slovenska Bistrica, Rače-Fram, Starše, Hoče-Slivnica, Miklavž na Dravskem Polju,
Maribor, Ruše, Pesnica, Duplek in Makole. V teh občinah bodo v nadaljevanju analizirane ovire
zračnega prometa letališča Maribor (Državni načrt zaščite in reševanja ob letalski nesreči, 2005)
Slika 13: Kontrolne cone mednarodni h letališč v RS

Vir: Državni načrt zaščite in reševanja ob letalski nesreči, 2005
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Tabela 6: Di menzije in nagi bi omejitvenih ravnin letališča Mari bor

OMEJITVENE RAVNINE DIMENZIJE IN NAGIBI
LETALIŠČA MARIBOR
KONIČNA
naklon
višina

5%
100m

VODORAVNA
višina
radij

45m
4000m

PRILETNA
dolžina notranjega roba
oddaljenost od praga
razhajanje (na vsako stran)

300m
60m
15%

PRVI ODSEK
dolžina
naklon

3000m
2%

DRUGI ODSEK
dolžina
naklon

3600m
2,5%

VODORAVNI ODSEK
dolžina

8400m

SKUPNA DOLŽNINA
BOČNA
naklon

15000m
14,3%

Vir: Pravilnik o letališčih, 2008
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Slika 14: Osnovni podatki letališča Mari bor

Vir: MZP, 2009
Po postopku opisanem v metodološkem poglavju, sem za izdelavo modela letališča izrisal štiri
osnovne omejitvene ravnine letališča Maribor in sicer: priletno, vzletno, horizontalno ter konično
ravnino. Na naslednjih slikah sta prikazana dva pogleda na model letališča narejena v GIS-u.
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Slika 15: Omejitvene ravnine letališča Mari bor

LEGENDA:
Omejitvene
ravnine letališča
Maribor:
priletna
vodoravna
vzletna
konična

Avtor:
Campolunghi
Matevž
Avtor:
Campolunghi

Vir: GURS, 2009
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Slika 16: Podrobnejši pogled omejitvene ravnine nad Mari borom

Avtor: Campolunghi Matevž

LEGENDA:
stavbe
omejitvena ravnina

Vir: GURS, 2009
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S postopki, ki sem jih opisal v metodološkem poglavju, sem nato ustvaril še model letališča v 3D
perspektivi. Na Sliki 17 je prikaz območja nad Mariborom, nad katero se pne ena od omejitvenih
ravnin letališča, ki določa še dovoljeno višino stavb. Uporabljen GIS omogoča enostavno iskanje
podatkov ter poglede iz različnih zornih kotov na model letališča, kar je za upravljavce letališč
zelo uporabna funkcija, saj lahko tako hitro ugotavljajo, upravljajo in analizirajo konfiguracijo
terena ter določajo maksimalno višino zgradb v vplivnem območju letališča.
Slika 17: Omejitvena ravnina nad Mari borom

Avtor: Campolunghi M.
Vir: GURS, 2009
Z ustvarjenim modelom je olajšan in izboljšan upravno strokovni nadzor pri določanju pogojev
za postavitev prostorskih omejitev v okolici letališč (postavitev oz. odstranitev ovir), kar je ena
od nalog Direktorata za civilno letalstvo na Ministrstvu za promet.
Z narejenim modelom lahko v GIS-u na enostaven način ustvarjamo nadaljnje analize, ki
pripomorejo k boljšemu upravljanju letališč. V nadaljevanju so predstavljene prostorske analize,
narejene z ustvarjenim modelom letališča.
Digitalni model višin prikazuje topografijo ter omogoča dodatne analize vplivnega območja
letališča. Najnižja točka vplivnega območja letališča Maribor znaša 227 m.n.v., najvišja pa 821
m.n.v. Povprečna višina vplivnega območja letališča je 518 m.n.v.
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Slika 18: Digitalni model višin letališča v Mari boru z vzletno – pristajalno stezo

Avtor: Campolunghi Matevž
Vir: GURS, 2009
Na Sliki 19 je prikaz analize vidljivosti iz referenčne točke letališča Edvarda Rusjana. Take
analize služijo pri postopku optimalnega lociranja nadzornega stolpa letališč ter pri strokovnih
podlagah pri lociranju novega letališča v prostor.
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Slika 19: Analiza vi dlji vosti referenčne točke letališča Mari bor

LEGENDA:
omejitvene ravnine
vidno polje
nadzorni stolp

X

Avtor: Campolunghi Matevž

Vir: GURS, 2009
Vidljivost mariborskega letališča je v smeri pristajanja in vzletanja letal dobra, saj v teh smereh v
vplivnem območju letališča ni večjih orografskih pregrad. Vidljivost z mariborskega letališča se
v dobrih vremenskih pogojih razprostrira od severnih pobočij Haloz do južnih pobočij Kozjaka,
Pohorja ter Slovenskih goric. V smeri vzhod – zahod je vidljivost omejena, saj Pohorje in
Slovenske gorice preprečujejo daljšo vidljivost v tej smeri. Glede na prikazano topografijo in
analizo vidljivosti letališča v Mariboru, je orientacija vzletno pristajalne steze optimalno
zgrajena.
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GIS omogoča tudi izvedbo enostavnih in hitrih kategorizacij pojavov. Na Sliki 20 je prikaz
kategorizacije stavb v vplivnem območju letališča Maribor glede na višino objektov. Z
ustvarjeno kategorizacijo stavb smo z GIS-om hitro ter enostavno prišli do podatkov o najvišjih
zgradbah ter najnevarnejših točkah vplivnega območja letališča, ki so deležne posebne
pozornosti za zagotavljanje varnosti zračnih operacij.
Slika 20: Kategorizacija stavb po višini

LEGENDA:
višina objektov:
do 5 metrov
5-10 metrov
10-20 metrov
20-30 metrov
nad 30 metrov
Avtor: Campolunghi Matevž

Vir: GURS, 2009
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Z ustvarjeno bazo podatkov lahko naredimo nadaljnje analize sloja katastra stavb ter tako
pridobivamo koristne informacije, ki pripomorejo k izboljšanju upravljanja vplivnih območij
letališč. V vplivnem območju obravnavanega letališča je 2500 stavb višjih od 10 metrov, vsi
ostali objekti so nižji (glej Grafikon 6).
Grafikon 6: Analiza stavb vpli vnega območja letališča v Mari boru

višina stavb
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Povprečna višina vseh stavb v vplivnem območju letališča Maribor je 6,7 metrov. Najvišji objekt
dosega relativno višino 168 metrov. Najvišje ležeči objekt znotraj vplivnega območja letališča se
nahaja na vzhodnih obronkih Pohorskega hribovja, vrh stavbe pa dosega 663 metrov nadmorske
višine.
Sledi prikaz analize terena pod vzletno in odletno ravnino letališča. Z GIS- i je enostavno narediti
profil terena, s čimer pridobimo podrobnejše informacije o konfiguraciji terena. Natančni podatki
o terenu vplivnih območjih letališč povečujejo stopnjo varnosti zračnega prometa. Na sredini
vzletne in priletne omejitvene ravnine letališča v Mariboru (Slika 21) sem v GIS-u izrisal dva
profila terena. Profila terena pod vzletno in priletno omejitveno ravnino sta izrisana na Grafikonu
7 in 8.
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Grafikon 7 in 8: Profil terena pod priletno in vzletno
ravnino letališča Mari bor

steza

Haloze

steza

Avtor: Campolunghi Matevž

Iz izrisanih profilov je moč interpretirati, da je Dravsko polje, kjer je locirano obravnavano
letališče, izrazito ravninsko območje, z majhno amplituda spreminjanja nadmorskih višin terena.
Pod vzletno omejitveno ravnino se teren od vzletno–pristajalne steze v desetih kilometrih dvigne
največ za 100 metrov. Pod priletno ravnino letališča Edvarda Rusjana se teren enakomerno blago
spušča in po 14 kilometrih se nadmorska višina terena zniža le za 30 metrov v primerjavi z
nadmorsko višino vzletno-pristajalne steze. Skrajni južni rob priletne ravnine dosega severne
obronke Haloz, tako da se teren tu začne strmo dvigovati. Iz analize lahko ugotovimo, da je z
vidika konfiguracije terena vzletno-pristajalni koridor letališča optimalno lociran.
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5. PRIMERJALNA ANALIZA ZRAČNIH OVIR
V tem poglavju je predstavljena analiza zračnih ovir treh slovenskih javnih letališč in sicer
letališča v Celju, Ajdovščini ter Bovcu. Izbrana so bila letališče iste referenčne kode, kar
pomeni, da so dimenzije in nagibi omejitvenih ravnin vseh treh letališč enaki. V poglavju je
prikazan primer uporabe GIS-ov za analiziranje in upravljanje ovir zračnega prometa na
konkretnem primeru treh slovenskih letališč.
Vsa tri obravnavana letališča spadajo v kategorijo letališč za neinstrumentalno pristajanje z
referenčno kodo 2B, kar pomeni, da so dimenzije in nagibi omejitvenih ravnin sledeči:
Tabela 7: Podatki o treh izbranih slovenskih letališčih

OMEJITVENE
RAVNINE

VREDNOSTI

KONIČNA
naklon
višina

5%
55m

VODORAVNA
višina
radij

45m
2500m

PRILETNO
ODLETNA

-

dolžina
2500m
naklon
42%
Vir: Pravilnik o letališčih, 2008
Metodološki pristop, ki sem ga izbral za izdelavo modelov letališč je predstavljen v poglavju
Metodologija. Namen analize ovir vplivnih območij letališč je analiza sloja podatkov katastra
stavb v vplivnem območju letališč. S pomočjo modelov narejenih v GIS-u bom iskali odgovore
na naslednja vprašanja:
·
·
·

Kolikšno je število stavb, ki se nahaja v vplivnem območju posameznega letališča?
Kolikšno je število zračnih ovir v vplivnem območju posameznega letališča (stavbe, ki
prebadajo omejitvene ravnine)?
Katero letališče je najbolj ogroženo iz vidika zračnih ovir?

Po že opisanem postopku izdelave modela, za vsa letališča v urejevalniku (ang: editor-ju)
narišemo navidezne omejitvene ravnine letališč ter s tem definiramo vplivno območje
posameznega letališča. Modeli vplivnih območij letališč so prikazani na naslednjih slikah.
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Slika 23: Omejitvene ravnine letališča Ajdovščina

Slika 24: Omejitvene ravnine letališča Celje

Avtor: Campolunghi Matevž

Vir: GURS, 2009
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Program ArcMap nam omogoča izdelavo raznovrstnih analiz, tukaj pa bo prikazana analiza stavb
v vplivnem območju izbranih letališč. Analiziran bo sloj katastra stavb v vplivnem območju
posameznih letališč, nato pa bo izdelana primerjalna analiza zračnih ovir letališč, s čimer bomo
ugotovili potencialno stopnjo nevarnosti letališč z vidika zračnih ovir. V spodnji tabeli so
prikazani rezultati analize o številu stavb ter ovir v vplivnem območju obravnavanih letališč, ki
smo jo izvedli s hitro in preprosto metodo izbire in SQL izrazi.
Tabela 8: Števil o stavb i n ovir v vpli vnem območju letališč

število stavb/ovir
Bovec Ajdovščina Celje
113
796
422
1517
3846 5742
57
1230 4019
1574
5076 9761

stavbe pod priletno-odletno ravnino
stavbe pod vodoravno ravnino
stavbe pod konično ravnino
skupaj stavb v vplivnem območju
ovire pod vodoravno ravnino
ovire pod konično ravnino
skupno število ovir
delež ovir (ovire / stavbe) v %

234
21
255
16,2

767
305
1072
21,1

194
466
660
6,8

Grafikon 8: Primerjalna analiza zračnih ovir izbranih letališč
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Iz analize je moč razbrati, da ima letališče Celje največ stavb v vplivnem območju (9761 stavb),
letališče Ajdovščina pa je najbolj problematično z vidika zračnih ovir, saj kar 21,1 % vseh stavb
v vplivnem območju letališča Ajdovščina predstavlja zračno oviro, kar nanese 1072 zračnih ovir.
Iz primerjalne analize smo ugotovili, da je z vidika zračnih ovir najzahtevnejše upravljanje v
Ajdovščini ( 1072 ovir), sledi letališče v Celju (660 ovir), najvarnejše pa je bovško leta lišče (255
ovir).
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6. ZAKLJUČEK
Diplomska naloga v svojem jedru podrobneje obravnava dve sferi, geoinformatiko ter dejavnost
zračnega prometa. Za obe je pričakovati, da se bo njun pomen v znanosti in gospodarstvu v
bodoče povečeval zaradi vedno večjih potreb ljudi po mobilnosti ter vse obsežnejši uporabi
geoinformatike v panogi zračnega prometa. Upravljavci letališč se pri svojem delu srečujejo s
številnimi prostorskimi problemi, diplomska naloga pa razišče, vrednoti in predstavlja prednosti
in področja uporabe GIS-ov pri upravljanju in geografskih analizah vplivnih območij letališč.
Geografski informacijski sistemi s široko sposobnostjo prilagajanja specifičnim prostorskim
problemom učinkovito rešujejo prostorsko problematiko upravljavcev zračnega prometa, zato
postaja geoinformatika ena temeljnih in izredno perspektivnih znanosti v procesu upravljanja in
analize zračnega prometa. S pregledom obstoječe uporabe GIS-ov v upravljanju na globalnem
trgu zračnega prometa diplomska naloga ponuja primere dobre prakse, ideje in trende
geoinformatike v dejavnosti zračnega prometa.
Naloga obravnava tudi razvoj, vlogo in najaktualnejša področja raziskav znanosti geografije v
dejavnosti zračnega prometa. Vplivna območja letališča so v diplomski nalogi definirana kot
zakonsko definiran geografski prostor, kjer so družbeni in fizični procesi in pojavi v svojevrstni
tesni soodvisnosti in povezavi ter pod dominantnim vplivom zračnega prometa. S pregledom in
vrednotenjem obstoječih geografskih raziskav in problematike zračnega prometa je bil narejen
poizkus postavljanja smernic bodočim geografskim raziskavam. Glavni prispevek geografije bi
moral postati definiranje smernic za čim bolj sonaraven vzorec upravljanja infrastrukture ter
pokrajinske rabe v vplivnem območju letališč, pri čemer so lahko geoinformacijska orodja v
veliko pomoč pri izdelovanju sintetičnih geografskih analiz. Presoja vplivov zračnega prometa
na okolje, lociranje novih letališč v prostor in prostorsko planiranje okolice letališč so le nekateri
najaktualnejši izzivi, katere lahko geografija z geoinformacijsko tehnologijo uspešno rešuje.
Upravljanje z zračnimi ovirami v vplivnem območju letališč je le eden od številnih prostorskih
problemov upravljavcev zračnega prometa. Diplomska naloga podrobneje predstavlja omenjeno
problematiko, tekom obravnave pa je bil izdelan metodološki pristop za potrebe upravljanja z
zračnimi ovirami v vplivnem območju letališč. S programoma ArcMap in ArcScene verzije 9.2.
proizvajalca Esri je v diplomski nalogi predstavljen postopek izdelave modelov letališč, kar
pripomore k boljšemu, lažjemu in učinkovitejšemu upravljanju z zračnimi ovirami izbranih
slovenskih letališč. Na koncu diplomske naloge sem z geoinformacijskimi orodji ustvaril nekaj
analiz na primeru izbranih slovenskih letališč, s katerimi sem dokazal uporabnost in koristnost
geoinformatike pri upravljanju vplivnih območij letališč.
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7. SUMMARY
In its main part the thesis considers in detail two spheres: geo informatics and air traffic activity.
It can be expected that its importance in science and economy will increase in the future for
increasingly big needs of people to be mobile as well as increasingly wide use of geoinformatics
in the field of air traffic. At their work the airports managers have to cope with numerous spatial
problems. The thesis examines values and represents advantages and areas of using GIS in
management and geographic analyses of the airport influence areas. Geographic information
systems with its broad capacity of adaption to specific spatial problems effectively solve the
spatial issues of air traffic managers, thus geoinformatics is becoming one of the fundamental
and extremely perspective sciences in the process of management and analysis of the air traffic.
The thesis offers examples of good practice, ideas and trends of geoinformatics in the air traffic
activity by examining the existing use of GIS on the air traffic global market.
The thesis also considers development, role and the most current research areas of geography in
the air traffic activity. The thesis defines airport influence areas as legally defined geographic
space where the social and physical processes and phenomena are in peculiar and tight
interdependence and under a dominant influence of the air traffic. By examining and evaluating
the existing geographic researches and issues of the air traffic a test of setting directions to future
geographic researches was made. The main contribution of geography should become defining
guidelines for the more sustainable sample of infrastructure management as possible and
landscape use in the airport influence area, where the geoinformatics tools can be of great help in
making of synthetic and geographic analyses. Studies of the air traffic impacts on environment,
locating the new airports in the space and spatial planning of the airports environment are only
some of the most current challenges which can be successfully solved with the geoinformatics
technology. Management of air barriers is only one of the numerous spatial problems of the air
traffic managers. The thesis presents in detail the above mentioned issues. During this
consideration a methodological approach was elaborated for the needs of air barriers
management in the airport influence areas. By means of the ArcMap and ArcScene programmes,
version 9.2., by the Esri manufacturer, the thesis presents a procedure of making modules of
airports, which contributes to a better, easier and more effective management of the air barriers
of the selected Slovene airports. In the end of the thesis some analyses were made by means of
geoinformatics tools on the example of selected Slovene airports, by which the applicability and
usefulness of geoinformatics in management of airport influence areas were proved.
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