Dane wysokościowe jako wsparcie procesu poprawy bezpieczeństwa ruchu lotniczego
Urząd Lotnictwa Cywilnego

Cel i sposób wykorzystania danych
Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) prowadzi rejestr przeszkód lotniczych, a głównym źródłem informacji o ich
lokalizacji i wysokości są indywidualne zgłoszenia właścicieli. Obowiązek ten definiuje Prawo Lotnicze z 3.07.2002 r.
oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 25.06.2003 r.
w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych. Każdorazowo zgłoszenie podlega szczegółowej weryfikacji przez pracowników Departamentu
Żeglugi Powietrznej poprzez porównanie otrzymanych informacji z innymi źródłami danych w tym również z chmurą punktów pomiarowych pozyskaną w technologii lotniczego skanowania laserowego (ryc. 1).
Pozyskane od właścicieli przeszkód lotniczych dane są
szczegółowo weryfikowane i wprowadzane do bazy systemu informacji przestrzennej (GIS) o trasowych przeszkodach lotniczych, a następnie przekazywane do Polskiej
Agencji Żeglugi Powietrznej.
Informacje o przeszkodach lotniczych na obszarze całego kraju są publikowane w Zbiorze Informacji Lotniczych
(AIP Polska rozdział ENR. 5.4) oraz internetowym serwisie
mapowym dostępnym na stronie Urzędu. Informacje te są
dedykowane przede wszystkim pilotom planującym i wykonującym loty w przestrzeni niekontrolowanej.
Jeśli w trakcie weryfikacji pojawiają się wątpliwości,
które pomimo kontaktu z właścicielem nieruchomości, na której znajduje się przeszkoda lotnicza, trudno
wyjaśnić wówczas ULC zwraca się do GUGiK/CODGiK
z prośbą o udostępnienie danych dla wybranego obszaru kraju i następuje proces szczegółowej weryfikacji
danych otrzymanych od właścicieli przeszkód z dany-

mi pozyskanymi w technologii lotniczego skanowania
laserowego w zakresie położenia i wysokości danego
obiektu.

Kompetencje i narzędzia
Dane wysokościowe wykorzystują pracownicy dwóch departamentów: Departamentu Żeglugi Powietrznej oraz
Departamentu Lotnisk. Obie jednostki zajmują się tematem przeszkód lotniczych. Na tę chwilę na podstawie
danych wysokościowych badane są przeszkody trasowe
znajdujące się w kompetencji Wydziału ATM/ANS Departamentu Żeglugi Powietrznej.

Ryc. 1. Pomiar wysokości przeszkód lotniczych
(źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego)

W ramach realizacji projektu ISOK w latach 2011–2015, GUGiK wytwarza i udostępnia wysokościowe dane pomiarowe opracowane w technologii lotniczego skanowania laserowego oraz produkty pochodne: numeryczny model
terenu (NMT) i numeryczny model pokrycia terenu (NMPT). Dane zostaną docelowo opracowane dla powierzchni
289 000 km2.

Analizy i pomiary z wykorzystaniem danych wysokościowych wykonywane są w oprogramowaniu ArcGIS 10.1
Standard. Wyniki są następnie wprowadzane do systemowych baz danych.

Korzyści
Dzięki zastosowaniu danych wysokościowych w procesie identyfikacji i weryfikacji występowania przeszkód
lotniczych do pilotów różnego rodzaju statków powietrznych (począwszy od lotni i balonów, na samolotach kończąc) trafia aktualna, dokładna i obejmująca
całą powierzchnie kraju informacja o przeszkodach
trasowych (ryc. 2). Informacja ta jest istotna z punktu
widzenia bezpieczeństwa żeglugi powietrznej, gdyż

dzięki niej piloci mogą w efektywny sposób zaplanować
bezpieczną trasę przelotu. Szczególne znaczenie ma to
podczas występowania warunków ograniczających widoczność pilotów i przy lotach wykonywanych w dolnej
granicy przestrzeni niekontrolowanej.
Ponadto wykorzystanie precyzyjnych danych wysokościowych umożliwia sprawdzenie wysokości trasowych
przeszkód lotniczych bez konieczności przeprowadzenia
w tym celu czasochłonnego i kosztownego wywiadu terenowego na miejscu. W wyniku zastosowania tej innowacyjnej technologii eliminuje się koszty dojazdu i zakwaterowania, a pomiary kameralne pochłaniają znacznie mniej
czasu w stosunku do pomiarów wykonywanych metodą
tradycyjną (pomiar geodezyjny w terenie), co także daje
wymierne oszczędności finansowe.

Ryc. 2. Tabela z spisem przeszkód lotniczych wraz z atrybutami dla miasta Leszno (źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego)

Zastosowane dane wysokościowe:
• chmura punktów z lotniczego skanowania laserowego (4 p/m2), źródło: pzgik
• chmura punktów z lotniczego skanowania laserowego (12 p/m2), źródło: pzgik
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