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Skróty 

(użyte w niniejszym dokumencie)

AP  Pilot automatyczny (Autopilot)  
Kat  Kategoria    
CRM  Model ryzyka kolizji    
  (Collision Risk Model)  
DER  Koniec rozporządzalnej drogi 

       startowej (Departure End of 
                                the Runway)   

DME  Radioodległościomierz 
                           (Distance Measuring  
                            Equipment)  
FAF  Pozycja (fix) rozpoczęcia 
                             podejścia końcowego (Final  
                             Approach Fix)   
FAP  Punkt rozpoczęcia podejścia 
                            końcowego (Final Approach 
                            Point)  
FD  Wskaźnik dyrektywny (Flight 
                             Director)  
GP  Ścieżka schodzenia (Glide 
                            Path) 
GS  Prędkość względem ziemi 
                            (Ground Speed)   
IAF  Pozycja (fix) rozpoczęcia  
                            podejścia początkowego  
                            (Initial Approach Fix)   
IAS  Prędkość przyrządowa 
                     (Indicated Airspeed)  
IF  Pozycja (fix) rozpoczęcia 
                            podejścia pośredniego 
                            (Intermediate Approach Fix)  
ILS  System lądowania według 
                             wskazań przyrządów  
                            (Instrument Landing System) 
km  Kilometr   
kt  Węzeł    
LLZ  Radiolatarnia  kierunku 
                            (Localizer)  
MAPt  Punkt rozpoczęcia procedury 
                             po nieudanym podejściu 
                            (Missed Approach Point) 

MHz  Megaherc    
MM  Marker środkowy (Middle  
                             Marker)   
MOC  Minimalne przewyższenie nad 
                przeszkodami (wymagane) 
                             (Minimum Obstacle Clearance)  
MSA  Minimalna sektorowa  
                             wysokość bezwzględna 
                            (Minimum Sector Altitude)  
 
 
 
 
 
 
MSL  Średni poziom morza (Mean 
                          Sea Level)  
NDB            Radiolatarnia bezkierunkowa 
                          (Non-directional radio beacon) 
NM                   Mila morska (Nautical Mile) 
nie-SI                Inny niż międzynarodowy system 
                          jednostek miar (non-SI) 
OCA            Wysokość bezwzględna 
                          zapewniająca minimalne 
                          przewyższenie nad 
                          przeszkodami (Obstacle  
                          Clearance Altitude)  
OCA/H             Wysokość bezwzględna / względna 

zapewniająca minimalne 
przewyższenie nad przeszkodami 
(Obstacle Clearance 
Altitude/Height) 

OM                   Marker zewnętrzny (Outer Marker) 
PANS-OPS Procedury Lotu – Operacje Statków 

Powietrznych (Doc 8168) 
(Procedures for Air 

                          Navigation Services – Aircraft 
Operations – Doc 8168) 

  PDG Przyjęty gradient  procedury 
(Procedure Design Gradient)  
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RSS Pierwiastek kwadratowy z sumy 
kwadratów  (Root Sum Square) 

RWY             Droga startowa (Runway) 
  jednostki SI       Międzynarodowy system jednostek 

miar (Standard International) 
SOC                  Punkt początku wznoszenia (Start 

of Climb) 
SRE             Element radaru dozorowania 
              (Surveillance Radar Element) 
THR                   Próg (drogi startowej) (Threshold) 
TNA/H              Wysokość bezwzględna/względna 

zakrętu  
                          (Turn altitude/height) 
TP                      Punkt rozpoczęcia zakrętu 
                          (Turning point) 

   UTM                Uniwersalne odwzorowanie    
poprzeczne Merkatora (Universal  
transverse Mercator) 

VOR                 Radiolatarnia ogólnokierunkowa 
bardzo wielkiej częstotliwości  

                       (Very high frequency [VHF]  
                       omnidirectional radio range) 
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Rozdział 1 

Wstęp 
 

1.1 Celem niniejszego podręcznika jest 
udzielenie pomocy przy wdrażaniu procedur 
opisanych w dokumencie Procedures for Air 
Navigation Services – Aircraft Operations (PANS-
OPS, Doc 8168). Podręcznik czyni to przez 
rozłożenie każdej większej procedury na zbiór 
prostych, łatwych do zrozumienia kroków, ilustrując 
główne typy procedur przykładami. Pewne przydatne 
metody upraszczania aspektów matematycznych 
projektowania procedur są zawarte w załączniku B2 
do niniejszego podręcznika i w zawierającym 
ilustrację zastosowania modelu ryzyka kolizji (CRM) 
załączniku B5. Pewne problemy, jakie mogą się 
pojawić przy projektowaniu procedur, omawia 
bardziej szczegółowo dodatek B3. Załącznik C1 
ilustruje metody uwzględniania niedokładności map; 
ponadto zawarta jest w nim dyrektywa i system  
kodowania jednego z Państw. 

 
1.2 Przy projektowaniu wszystkich procedur 
podejścia według wskazań przyrządów obowiązują 
trzy główne zasady: procedury powinny być 
bezpieczne; powinny być proste; powinny być 
ekonomiczne z punktu widzenia wykorzystania 
zarówno czasu, jak i przestrzeni powietrznej.  
Bezpieczeństwo jest oparte na zdrowym rozsądku i 
logicznej ocenie operacyjnej.  Proste procedury mają 
zasadnicze znaczenie wtedy, gdy obciążenie pilota 
pracą jest duże i gdy skutki błędu mogą być 
śmiertelne. Ekonomiczność procedur staje się coraz 
bardziej konieczna – czas lotu to pieniądze, a 
przestrzeni powietrznej często brakuje.  
 
1.3  Zaleca się, aby zarówno rzut poziomy, jak i 
profil pionowy wszystkich procedur był dokładnie  
 

 
 
nanoszony na wszystkie stosowne mapy i papier  
milimetrowy. Tworzy się dzięki temu rodzaj kontroli, 
która może ujawnić każdy istotny błąd w obliczeniu 
lub lokalizacji przeszkód. W wielu przypadkach cała 
procedura może być opracowana przez dokładne 
sporządzenie rysunku  przy bardzo małym zakresie 
obliczeń.  

 
1.4 Zaleca się, aby arkusze, na których zapisuje 
się obliczenia, były zachowywane do wykorzystania 
w przyszłych pracach. Arkusze obliczeń 
przyspieszają proces projektowania, redukują błędy 
oraz ułatwiają standaryzację, przegląd i szkolenie.  

 
1.5 Zaleca się, aby w toku projektowania 
procedury były stosowane te same jednostki miar 
(jednostki SI lub jednostki nie-SI). (Oznacza to, że 
jeśli wszystkie dane z pomiarów lub mapy są 
metryczne, to konwersja na jednostki nie-SI powinna 
być ostatnim krokiem przed ukończeniem 
projektowania procedury). W niniejszym 
przewodniku - tam, gdzie jest to możliwe - istotne 
informacje związane z projektowaniem są podane w 
obu jednostkach.  
 
1.6 W niniejszym dokumencie są często 
stosowane następujące przeliczniki (współczynniki 
konwersji):  
 
z metrów na stopy:      metry mnożone przez 3,2808 
ze stóp na metry:         stopy mnożone przez 0,3048 
          (lub dzielone przez 3,2808)  
z NM na km:         NM mnożone przez  1,852 
z km na NM:         km mnożone przez 0,54 
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          (lub dzielone przez 1,852) 
 
 

 
 
 

_______________________ 
 

 
 
 
 

 
 

Rozdział 2 
 

Przygotowanie do projektowania procedury 
 

2.1 WSTĘP 
 

Niniejszy rozdział opisuje w zarysach kroki, jakie 
muszą być podjęte, zanim będzie mógł być 
rozpoczęty proces projektowania procedury.  
Odpowiednie przygotowania, wraz z proponowanymi 
liniami, powinny zarówno uprościć, jak i 
przyspieszyć zadanie.  
 

2.2 WYPOSAŻENIE 
 

Powinno być dostępne następujące wyposażenie: 
 

a) linijki (z różnymi skalami), kątomierze, 
kompasy, elastyczne krzywiki itd.; 
 

b) mapy w odpowiednich skalach; 
 

c) kalkulator z funkcjami naukowymi 
funkcjami i jedną lub więcej funkcją 
pamięci. W przypadku konieczności 
wykonywania powtarzalnych obliczeń może 
być pomocny kalkulator programowalny; 
oraz 
 

d) wstępnie obliczone szablony i tabele 
wymiarów dla procedur, jakie mają być 
projektowane (patrz 2.3). 
 

2.3 OBLICZENIA PRZYGOTOWAWCZE 
 

 2.3.1 PANS-OPS odnosi się do 
szerokiego zakresu warunków w każdym segmencie 
procedur lotów według wskazań przyrządów – odlotu 
jak również podejścia i podejścia nieudanego. W 

Państwach, w których musi zostać opracowanych 
wiele procedur lotów przyrządowych, celowe jest 
uproszczenie projektowania procedur przez wstępne 
obliczenie określonych wymiarów krytycznych, 
parametrów stref i szablonów.  Można je następnie 
wykorzystać w większości procedur, eliminując 
nużące i powtarzalne obliczenia.  
 
Wstępnie obliczone tabele wymiarów i tolerancji 

 
 2.3.2 Użycie wstępnie obliczonych tabel 
wymiarów i tolerancji staje się możliwe, gdyż 
wymiary większości stref odlotu, końcowego  
podejścia i nieudanego podejścia (MAPt, wymiary 
odległości do stref zakrętu SOC itd.) zależą tylko od 
wzniesienia lotniska (IAS i prędkość wiatru są  
już zdefiniowane i ustalone). Na szczęście zmienność 
tych wymiarów w zależności od wzniesienia lotniska 
jest stosunkowo mała.  Tak więc, jeśli wymiary są 
obliczone dla zakresu wzniesień lotniska, 
powiedzmy, od 0 do 3000 stóp, to każda 
wprowadzona „kara” jest pomijalna. W przypadku, 
gdy rzeczywisty zakres wzniesień lotniska wykracza 
poza ten przedział, lotniska można podzielić na dwie 
grupy i obliczyć na odrębne zestawy wymiarów; 
alternatywnie można przygotować jeden zbiór (z 
nieco większymi wielkościami), by pokryć 
rozszerzony zakres wzniesień lotniska.  
 

Folie z wstępnie obliczonymi strefami  
 

 2.3.3 Przydatne mogą być następujące, 
wstępnie obliczone strefy, naniesione na 
przezroczyste folie w skali mapy: 
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- pośrednie podejście w strefie z 
              nawrotem/dwoma zakrętami po 180°;  
 
- końcowe podejście z wykorzystaniem 
 pozalotniskowej VOR lub NDB; 
 
- podejście końcowe i podejście nieudane z  
             wykorzystaniem VOR lub NDB na lotnisku; 
 
- podstawowe powierzchnie  ILS; oraz 
 
- odlot. 
 

Szablony procedur oczekiwania / procedur z 
dwoma zakrętami 180°/ i z nawrotem 

 
 2.3.4 Szablony wymaganych stref są 
zamieszczone w Podręczniku do szablonów dla 
procedur oczekiwania oraz procedur z dwoma 
zakrętami 180° i z nawrotem (Template Manual for 
Holding, Reversal and Racetrack Procedures) (Doc  
9371).Należy zauważyć, że szablony te nie są 
szablonami dla całej strefy – uzyskuje się to przez 
umieszczenie takiego szablonu nad wierzchołkami 
strefy tolerancji związanej pozycji (fix) i  
wykreślenie  złożonej granicy.  Ponadto strefa wlotu 
(dla nawrotów i wyczekiwania) wymaga późniejszej 

Szablony dla w/w procedur opublikowane są w 
podreczniku Template Manual for Holding, Reversal 
and Racetrack Procedures (Doc 9371). Należy 
zwrócić uwagę, że nie istnieją szablony dla całych 
obszarów – uzyskuje się je poprzez umieszczenie, 
takiego szablonu pod wierzchołkiem strefy tolerancji 
pozycji i wykreślenie złożonej granicy. Dodatkowo 
strefy wlotu dla (procedur oczekiwania i z dwoma 
zakretami) wymagają dalszej reorientacji szablonów 
TTT i wykreślenia celem ich uzupełnienia. 
Szczegółowe wytyczne  korzystania z szablonów 
TTT są zawarte w załączniku B1, który powinien być 
dokładnie przestudiowany. 
 
    Uwaga 1 - Zawsze jest bezpiecznie korzystać z 
szablonu dla wysokości bezwzględnych większych niż 
minimalna wysokość bezwzględna określona dla 
procedury. 
 
    Uwaga 2.– Uproszczone strefy prostokątne mogą 
być obliczane dla dowolnych wartości żądanego 
czasu w odlocie, TAS i prędkości wiatru przy użyciu 
równań zawartych w załączniku B1, punkt 3.5. 
 

2.4 MAPY 
                                   Skale 

 
       2.4.1 Niezbędne jest dokonanie wyboru map o 
skali stosownej dla projektowanego segmentu 
procedury.  Odpowiednimi skalami są: 
 
- 1:1 000 000 i 1:500 000 dla wstępnej lokalizacji 
urządzeń związanych z trasami lotniczymi i 
obliczenia minimalnych wysokości bezwzględnych 
w sektorach; 
 
- 1:250 000 dla potwierdzenia minimalnych 
bezwzględnych wysokości w sektorach, naniesienia 
standardowych tras dolotów, stref procedur z dwoma 
zakrętami 180o i z nawrotem, strefy początkowej i 
pośredniej oraz nieudanego podejścia; 
 
- 1:100 000 i 1:50 000 dla szczegółowych kontroli w 
obrębie stref procedur z dwoma zakrętami 180o i z 
nawrotem lub w strefach pośrednich, w strefie 

końcowego podejścia, szczegółowych kontroli w 
strefie nieudanego podejścia; oraz 
 
- 1:25 000 i 1:10 000 dla kontroli segmentu 
precyzyjnego ILS i dla przygotowania danych o 
przeszkodach dla modelu ryzyka kolizji (CRM). 
 

Przeliczanie (konwersja) między układami 
współrzędnych 

 
     2.4.2 Przy projektowaniu procedur jest czasem 
konieczne przeliczenie (konwersja) pozycji z jednego 
układu współrzędnych na inny. W większości 
przypadków są potrzebne przeliczenia szerokości i 
długości geograficznej na uniwersalne odwzorowanie 
poprzeczne Merkatora (UTM – Universal Transverse 
Mercator) lub siatki krajowe i w odwrotnym 
kierunku oraz przeliczenia z siatki UTM lub siatki 
krajowej na współrzędne drogi startowej (x, y i  z  w 
odniesieniu do progu i ścieżki końcowego podejścia).  
 
     2.4.3 Dla wielu celów konwersja szerokości i 
długości geograficznej na siatkę UTM lub siatki 
krajowe może być wykonana metodą wykreślania, 
pod warunkiem, że na użytych mapach są 
nadrukowane odpowiednie skale. Jednak tam, gdzie 
błędy interpolacji zmniejszają dokładność i we 
wszystkich przypadkach, w których szerokość i 
długość geograficzna mają zostać pokazane na 
mapach podejścia lub zbliżania, musi być 
zastosowana metoda dokładna. Takie metody 
wykraczają poza ramy niniejszego podręcznika i 
projektanci są odsyłani do standardowych tekstów 
poświęconych nawigacji (patrz bibliografia przy 
końcu niniejszego rozdziału). Należy odnotować, że 
zarówno na mapach podejścia, jak i zbliżania 
szerokości i długości geograficzne muszą być 
wyrażane w stopniach / minutach / sekundach. 
 
    2.4.4 Przeliczenie (konwersja) z siatki UTM lub 
siatki krajowej na współrzędne x, y, z drogi startowej 
można uzyskać metodą wykreślania, jednak dla 
procedur precyzyjnych, w których mierzone dane z 
pomiarów mogą być dostarczone we współrzędnych 
siatki (lub dla wygody przy obliczaniu innych 
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procedur) zamieszczono w  załączniku 2 dokładną 
metodę obliczeń (metoda obliczeniowa 4). 
 
     2.4.5 Rada ICAO przyjęła w 1989 roku światowy 
system geodezyjny - 1984 (World Geodetic System - 
1984) (WGS-84) jako standardowy geodezyjny układ 
odniesienia dla międzynarodowego lotnictwa 
cywilnego. Publikowanie współrzędnych 
geograficznych w zbiorze informacji lotniczych 
(AIP) i na mapach lotniczych musi następować z 
odniesieniem do WGS-84. Należy zauważyć, że 
konwersja na WGS-84 nie wpłynie na standardowe 
metody dokonywania przeliczeń z jednego układu 
współrzędnych na inny, o których była powyżej w 
2.4.2, 2.4.3 i  2.4.4. Jedyna zmiana będzie dotyczyć 
konkretnych liczb, z których składają się 
współrzędne geograficzne (np. 050735N 0652542W 
może ulec zmianie na 050746N 0652533W). 
 

2.5 OCENA PRZESZKÓD 
 

     2.5.1 Większość metod oceny opiera się na 
prostych pomiarach poziomych i pionowych kątów i 
odległości, wykonywanych z użyciem metod 
triangulacji i służących odniesieniu wysokości 
przeszkód i ich usytuowania albo do układu 
współrzędnych drogi startowej albo układu siatki. 
Możliwą alternatywę stanowi zastosowanie metod 
fotogrametrycznych, w których wysokości 
współrzędne są mierzone przez maszynę na 
podstawie zdjęć lotniczych. Niezależnie od tego, 
którą metodę się stosuje,  istotne są dwie zasady:  
 

        a) powinny zostać uwzględnione wszystkie 
przeszkody. Jest to istotne zwłaszcza wtedy, 
kiedy używa się danych pochodzących z 
istniejących map, bowiem mapy są często 
nieaktualne zanim zostaną wydrukowane i wiele



Część 1. Informacje ogólne 
Rozdział 2. Przygotowanie do projektowania procedury                                                                   I-2-3 
_________________________________________________________________________________ 

Copyright Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego 
Dostarczone przez IHS na licencji ICAO 
Reprodukowanie i  udostępnianie w sieci bez licencji IHS zabronione               Bez prawa odsprzedaży 

 

               szczegółów nie jest na nich zobrazowanych 
(np. drzewa, wysokość wysokich budynków).  
Takie szczegóły muszą zostać uwzględnione 
albo przez fizyczne sprawdzenie na miejscu 
albo przez dodanie stosownego marginesu 
wysokości ponad kontury terenu; oraz 

 
b) dokładność uzyskanych danych, poziomych 

i pionowych, (a więc i na koszt badań) 
można skorygować przez dodanie do 
wszystkich zmierzonych względnych 
wysokości przeszkód wielkości równej, 
określonemu błędowi pomiaru i dokonanie 
związanej z tym korekty określonego błędu 
w poziomie.  

 
 
Rozdziały od 11 do 13 działu 2 części II i  załącznik 
B7 zawierają konkretne przykłady, w których 
uwzględniono tolerancje wykonania map. Załącznik 
C1 zawiera dyrektywy jednego z Państw, dotyczące 
tolerancji map i ich zastosowanie do projektowania 
procedur. Bardziej szczegółowe wytyczne na temat 
pomiarów są zawarte w Podręczniku dla służb  
 
 

 
lotniskowych (Airport Services Manual) (Doc 9137), 
część 6 - Kontrola przeszkód (Control of Obstacles) i 
Załączniku  4 – Mapy lotnicze (Aeronautical 
Charts), rozdziały 3, 4 i 5. 
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Rozdział 1 
 

Odlot na wprost 
 

WSTĘP  
 

Omówione są trzy rodzaje odlotu na wprost wraz z 
metodą obliczania PDG (przyjętego gradientu 
procedury) niezbędnego do przelotu nad 
przeszkodami. Są to: 
 
- odlot na wprost wzdłuż przedłużenia linii centralnej 

(osi) drogi startowej; 
 
-  odlot na wprost z korektą kursu  ≤15º; oraz 
 
- odlot z określonym projektowanym gradientem 

procedury do wysokości, po osiągnięciu której do 
pokonania pozostałych przeszkód wystarczy 
normalny gradient wznoszenia 3,3 procent. 

 
PRZYPADEK 1. ODLOT NA WPROST 

WZDŁUŻ PRZEDŁUŻENIA LINII 
CENTRALNEJ (OSI) DROGI STARTOWEJ 

(patrz rysunek II-1-1-1) 
 

Istnieją dwie przeszkody (obie wcześniej zmierzone 
z dokładnością wyrażoną kodem 2C lub lepszą) 
(patrz dodatek C1): 
 
O1  o wysokości względnej 40 m (131 ft), na linii 
centralnej (osi) drogi startowej, 2 km (1,08 NM) od  
DER. 
 
O2  o wysokości względnej 250 m (820 ft), z prawej 
strony linii centralnej (osi) RWY w odległości 1325 
m (4347 ft), 5500 m (2,97 NM) od  DER. 

_________ 
KROK 1 

Ustalenie, czy przeszkody znajdują się w strefie 
odlotu 

 
O1 znajduje się na linii centralnej (osi) drogi 
startowej i w obrębie strefy. 
O2  znajduje się w obrębie strefy. 
 
Strefa odlotu ½W  przy  O2  =  150  +  5500 tg 15º  =  
1623,7 m (5327 ft). 
 

 
 

 
________ 
KROK 2 

Określenie wysokości względnej OIS przy każdej 
przeszkodzie 

 
O1  jest poniżej OIS; wysokość względna OIS = 5 + 
(2000 x 0,025) = 55 m (180 ft). 
O2 przebija OIS; wysokość względna OIS = 5 + 
(5500 x 0,025) = 143 m (469 ft) (patrz rysunek II-1-
1-1). 

_________ 
KROK 3 

Określenie gradientu PDG koniecznego do 
przelotu nad O2   z MOC 

 
MOC przy O2 = 5500 x 0,008 = 44 m (144 ft). 
RH (wymagana wysokość względna – Required 
Height) przy O2 = wysokość względna O2 + MOC = 
250 + 44 = 294 m = (964 ft). 
 
   294 - 5 
PDG =  -----------  =  0,0525 (5,3 procent) 
    5500 
 

TEKST DO PUBLIKACJI - O ODLOCIE 
 

Do uniknięcia kolizji z wieżą telewizyjną o 
wysokości względnej 250 m (820 ft), znajdującą się 
na kursie 14° w prawo, 5500 m (2,97 NM) od DER, 
jest wymagany gradient PDG 5,3 procent do 
wysokości względnej (bezwzględnej) 294 m (965 ft) 
… 
 

PRZYPADEK 2.  KOREKTA TORU LOTU W 
CELU UNIKNIĘCIA  

KOLIZJI Z PRZESZKODĄ O2  
(patrz rysunki II-1-1-2 i II-1-1-3) 

 
_________ 
KROK 1 

Szybka ocena możliwości korekty toru lotu 
Jeśli O2  znajduje się poza linią centralną (osią) drogi 
startowej w odległości większej niż połowa 
szerokości strefy (½ W),  to korekta toru o 15º  jest 
możliwa. 
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½W strefy odlotu  =  150  +  3500 x tg 15º  =  1087,8 
m  (3569 ft). 
 
Ponieważ O2  znajduje się 1 325 m (4347 ft) od linii 
centralnej (osi) drogi startowej, korekta kąta toru lotu 
jest możliwa. 
 
Należy zauważyć, że strefa, w której odbywa się 
skorygowany odlot, uwzględnia korektę toru o 15º  
rozpoczynaną przy DER, a kończoną przy końcu 
strefy 1  (patrz rysunek II-1-1-2). 
 

_________ 
KROK 2 

Określenie minimalnego kąta korekty toru  
 

W kroku 1 korekta toru lotu o 15º pozwala na pewne 
ominięcie przeszkody O2. Obliczenie to jest proste ze 
względu na zbieżność kąta 15º zajmowanego przez 
strefę i dozwolonego kąta 15º korekty toru.  
 
Teraz zadanie polega na zredukowaniu kąta korekty 
toru lotu. Kąt 15º może zostać zmniejszony o 
wielkość: 
 
     1325 -  1088  
15º - tg-1 -------------------- = 15 -  6,75  =  8,24º 
     5500 – 3500 

 
Przy realizacji normalnego wznoszenia uniknięcie 
kolizji z przeszkodą O2  zapewni korekta toru o 9º 
(patrz rysunek II-1-1-3). 

 
TEKST DO PUBLIKACJI - O ODLOCIE 

 
Po starcie WYKONAJ ZAKRĘT 9° W LEWO…  
 
 

PRZYPADEK 3.  WZNOSZENIE DO 
WYSOKOŚCI WZGLĘDNEJ, PO 

OSIĄGNIĘCIU KTÓREJ NORMALNE 
WZNOSZENIE ZAPEWNI PRZELOT NAD 

PRZESZKODĄ Z MINIMALNYM 
PRZEWYŻSZENIEM   

(patrz rysunek II-1-1-4) 
 

Jeśli OIS jest przebijana przez kilka przeszkód i nie 
ma możliwości wykorzystania alternatywnego toru 
lotu by uniknąć kolizji z nimi, zadanie polega na  
określeniu jednego przyjętego gradientu procedury 
(PDG), który mógłby być stosowany do takiej 
wysokości względnej (wysokości bezwzględnej), po 
osiągnięciu której normalne wznoszenie (3,3 procent) 
zapewni przelot nad pozostałymi przeszkodami z 
minimalnym przewyższeniem (MOC).   
 
W tym przykładzie powierzchnia OIS jest przebijana 
przez dwie przeszkody (obie na linii centralnej (osi) 
drogi startowej i obie zmierzone z dokładnością 
wyrażoną kodem 2C lub lepszą).  

O1  wysokość względna 150 m (492 ft),  2 km (1,08 
NM) od DER 
O2  wysokość względna 350 m (1148 ft),  9 km (4,86 
NM) od DER 
 

_________ 
KROK 1 

Określenie najbardziej stromego gradientu PDG 
pozwalającego na osiągnięcie wymaganej 

wysokości względnej nad obu przeszkodami 
 

Wysokość względna wymagana nad O1 = 150 + 
(2000 x 0,008) = 166 m (544 ft).  
 
Wysokość względna wymagana nad O2 = 350 + 
(9000 x 0,008) = 422 m (1384 ft).  
 
  166 - 5 
Gradient O1  =  -----------  =  0,0805 (8,1 procent) 
    2000 
 
Gradient O2  = 0,46333 (4,7 procent) 
 
PDG = 8,1 procent. 
 
 Uwaga. – Interesująca będzie uwaga, że 
przeszkoda wywierająca wpływ na wielkość PDG może być 
również określona przez porównanie gradientu z 
wierzchołkiem każdej przeszkody (patrz pokazany dalej 
arkusz roboczy). 
 

_________ 
KROK 2 

Określenie wysokości względnej (wysokości 
bezwzględnej), do osiągnięcia której ma być 

stosowany gradient PDG 8,1 procent, aby uzyskać 
pewność, że lecąc dalej z normalnym gradientem 

3,3 procent ominie się przeszkodę O2 
(patrz rysunek II-1-1-5) 

 

Ogólnie stosowana metoda polega na określeniu 
przecięcia dwóch linii, które reprezentują profile 
wznoszenia.  
 
Linia 1 przedstawia gradient PDG z początkiem 5 m 
(16 ft) nad DER. 
 
Linia 2 przedstawia normalne wznoszenie z 
gradientem 3,3 procent, pozwalające na ominięcie 
przeszkody O2 na wymaganej wysokości względnej 
(wysokość względna przeszkody + MOC). 
 
Wzór na linię pochyłą ma postać:   z = sd + c 
 
gdzie: c  =  wysokość względna na początku  
                      (DER) 
             d = odległość od początku (DER)  
              s = pochylenie linii (tangens kąta w pionie) 
             z  =  wysokość względna w odległości „d”. 
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Wzór na gradient PDG równy 8,1 procent (linia 1) 
ma postać:    z = 0,081d + 5. 
 
Wzór na normalny gradient 3,3 procent (linia 2) ma 
postać:     z = 0,033d + c. 
 
Aby można było znaleźć punkt przecięcia obu linii (z 
= z), należy znaleźć wartość c we wzorze 
odnoszącym się do normalnego wznoszenia.  
 
Gradient normalnego wznoszenia nad O2 musi być 
zastosowany na wymaganej wysokości względnej  
422 m (1384 ft), w odległości 9 km (4,86 NM) od 
DER (z = 422 m i d = 9000 m). 
 
Podstawić z = 422 i d = 9000 do wzoru opisującego 
linię 2 i wyznaczyć c. 
 
c  =  422 – (0,033 x 9000) =125 m (410 ft) 
 
Wzór na linię 2 (dla normalnego wznoszenia) ma 
postać:    z = 0,033d + 125 
 
Dwa wzory mają więc postać:  
 
 z = 0,081d + 5 
 z = 0,033d + 125 
 
W punkcie przecięcia dwu pochyłych linii z = z i d = 
d. 
 
Ponieważ z = z,  to 0,081d + 5 = 0,033d + 125   
 
Rozwiązać względem d:  
 
 0,081d – 0,033d = 125 – 5 
 0,048d = 120 
 d  =  2500 m (8202 ft) 
 
Wysokość względna w punkcie d  wynosi:  5 + 2500 
x 0,081  =  207,5 m  (681 ft).   

W konsekwencji przewyższenie MOC nad 
przeszkodą O2  będzie zapewniane przez wznoszenie 
nad DER  do wysokości bezwzględnej co najmniej 
207,5 m (681 ft). 
 
Prostsze rozwiązanie wynika z tego, ze profil 
wznoszenia może być zdefiniowany jako gradient 
PDG od 5 m (16 ft) nad DER do wysokości 
względnej h w odległości d i od tego miejsca jako 
wznoszenie normalne z gradientem 3,3 procent do 
wymaganej wysokości względnej (RH) nad następną 
przeszkodą, albo:  
 
RH2 = 5 + dPDG  x PDG + (do2  -  dPDG ) x 0,033 
 
Przełożone w celu wyznaczenia dPDG; odległość, 
którą musi pokonać gradient PDG, wynosi: 
 
 
   R0H2  -  5  -  0,033 x d02  
 dPDG  =  -------------------------------- 
          PDG – 0,033 
 
Następnie wyznacza się wysokość względną (h), do 
jakiej należy się wznosić z gradientem PDG: 
  
 H = 5 + PDG x dPDG 
 
 

ANALIZA PRZESZKÓD PRZY ODLOCIE I 
WZORY 

 
Na początku ponumerować wszystkie przeszkody, 
poczynając od DER (np. O1, O2, O3) (patrz tabela II-1-
1-1). 
 
Ustalić, czy któraś z przeszkód przebija OIS.  Kiedy 
przeszkoda przebija OIS, przeszkoda z największym 
gradientem będzie czynnikiem decydującym o 
przyjętym gradiencie procedury (PDG) bardziej 
stromym niż normalny gradient 3,3-procentowy.
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Tabela II-1-1-1.    Arkusz do analizy przeszkód odlotowych z wzorami 
 

 
 
L.p. 

 
do* 

m (ft) 

 
Oht** 

ponad DER 
m (ft) 

1 
Gradient 

do szczytu 
przeszkody 

2 
MOC 
m (ft) 

RH Oht 

+  MOC 
m  (ft) 

3 
PDG 

PDG 
(zaokrągl.) 

4 
dPDG  

m  (ft) 

5 
Hat min 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 
*   Odległość do przeszkody (do) powinna być zmniejszona o  margines dokładności mapy w poziomie. 
** Wysokość przeszkody powinna zawierać margines dokładności mapy w pionie. 
 

1. Gradient  =  (Oht -  5)/do,  m;   (Oht -  16)/do,  ft 
2. MOC  =  0,008 x do 
3. PDG  =  (RH – 5)/ do,  ft 

 
       RH – 5 m (16 ft) – 0,33 d 

4. dPDG  =        -------------------------------- 
  PDG – 0,033 

 
5. Ht min =  5 m  (16 ft)  +  dPDG  x  PDG (zaokrąglone) 

 
             gdzie:   Oht     =  wysokość przeszkody  
 do      =  odległość do przeszkody 
 RH   =  wymagana wysokość 
 dPDG  =  odległość, na której jest stosowany gradient PDG 
 Ht min =  minimalna wysokość względna, do której przeważać musi gradient PDG. 
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________ 
KROK 1 

 
Obliczenie gradientu do każdej przeszkody w celu 

przekonania się, czy ma miejsce przebicie 
powierzchni OIS   

(patrz tabela II-1-1-2  i  rysunek II-1-1-6) 
 
 
Gradient  =  Oht   -   5)/ do    m;     (Oht -  16)/do  ft. 

 
 
Jeśli gradient wynosi  ≤ 0,025 dla wszystkich 
przeszkód, powierzchnia OIS jest „czysta” i zadanie 
zostało wykonane.  

 

 
Jeśli ma miejsce przebicie OIS, znaleźć COstp  

(pozwalającą pokonać przeszkodę z najbardziej 
stromym gradientem). 
                                  _________ 

KROK 2 
Obliczenie MOC dla każdej przeszkody 
przebijającej OIS.  Rozpocząć od COstp  

(patrz tabela II-1-1-3) 
 

MOC  =  0,008 x do 
 
a następnie wyznaczyć wymaganą wysokość 
względną (RH) dla każdej przeszkody. 
RH  =  Oht  +  MOC

 
 

Tabela  II-1-1-2.    Arkusz dla kroku 1 
 

 
 
L.p. 

 
do* 

m  (ft) 

 
Oht** 

ponad DER 
m  (ft) 

1 
Gradient 

do szczytu 
przeszkody 

2 
MOC 
m  (ft) 

RH Oht 

+  MOC 
m  (ft) 

3 
PDG 

PDG 
(zaokrągl.) 

4 
dPDG  

m  (ft) 

5 
Hat min 

O1 1100 
(3609) 

30 
(98) 

 
0,0227 

      

O2* 2475 
(8120) 

105 
(345) 

 
0,0404* 

      

O3 3950 
(12959) 

140 
(559) 

 
0,0342 

      

O4 6000 
(19685) 

210 
(689) 

 
0,0342 

      

O5 8950 
(29363) 

290 
(951) 

 
0,0318 

      

* COstp 

 
 
 

Tabela  II-1-1-3.    Arkusz dla kroku 2 
 

 
 
L.p. 

 
do* 

m  (ft) 

 
Oht** 

ponad DER 
m  (ft) 

1 
Gradient 

do szczytu 
przeszkody 

2 
MOC 
m  (ft) 

RH Oht 

+  MOC 
m  (ft) 

3 
PDG 

PDG 
(zaokrągl.) 

4 
dPDG  

m  (ft) 

5 
Hat min 

O1 1100 
(3609) 

30 
(98) 

 
0,0227 

 
- 

 
- 

    

O2* 2475 
(8120) 

105 
(345) 

 
0,0404 

20 
(66) 

125 
(410) 

    

O3 3950 
(12959) 

140 
(559) 

 
0,0342 

31,6 
(104) 

172 
(564) 

    

O4 6000 
(19685) 

210 
(689) 

 
0,0342 

48 
(158) 

258 
(846) 

    

O5 8950 
(29363) 

290 
(951) 

 
0,0318 

71,6 
(235) 

362 
(1188) 

    

* COstp 
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                                 _________ 
KROK 3 

Obliczyć PDG  dla COstp  
(patrz tabela  II-1-1-4) 

 
PDG  =  (RH  -  5)/ do 

_________ 
KROK 4 

Obliczyć dPDG  (odległość wymaganą  do  
kontynuowania gradientu PDG w tym celu, aby  

wszystkie przeszkody znajdujące się za Cstp mogły 
zostać pokonane w locie z normalnym gradientem  

wznoszenia 3,3 procent) 
(patrz rysunek II-1-1-7  i  tabela  II-1-1-5) 

 
  RH  -  5  - 0,033 d 
dPDG  =  ------------------------ 
      PDG  -  0,033 
 
(RH  i  d są wymaganą wysokością względną i 
odległością od DER dla każdej przeszkody poza 
COstp, a PDG jest zaokrągloną wielkością 

najwyższego gradientu PDG, ponieważ zostanie on 
opublikowany w procedurze). 
                                  _________ 

KROK 5 
Kwestia końcowa – wyznaczyć minimalną 

wysokość Ht min, na której może być podjęty 
ponownie lot z normalnym gradientem 3,3 

procent  -  jest po prostu kwestią wyznaczenia 
maksymalnej  wartości dPDG  i  pomnożenia jej 

przez PDG (zaokrąglone) 
(patrz tabela II-1-1-5) 

 
Ht min  =  5  m  +  dPDG  x  PDG (zaokrąglone) 
 
Dla O5 ;  Ht min  =  5  m  +  3853 x  0,049  =  194 m 
(636 ft zaokrąglone do użytecznej wartości 
wysokości bezwzględnej). 
 
Uwaga przy odlocie: Wznoszenie z gradientem 4,9 
procent do wysokości względnej 640 stóp…. 

 
 

Tabela  II-1-1-4.    Arkusz dla kroku 3 
 

 
 
L.p. 

 
do 

m  (ft) 

 
Oht 

ponad DER 
m  (ft) 

1 
Gradient 

do szczytu 
przeszkody 

2 
MOC 
m  (ft) 

RH Oht 

+  MOC 
m  (ft) 

3 
PDG 

PDG 
(zaokrągl.) 

4 
dPDG  

m  (ft) 

5 
Hat min 

O1 1100 
(3609) 

30 
(98) 

 
0,0227 

 
- 

 
- 

    

O2* 2475 
(8120) 

105 
(345) 

 
0,0404 

20 
(66) 

125 
(410) 

 
0,0485 

 
0,049* 

  

O3 3950 
(12959) 

140 
(559) 

 
0,0342 

31,6 
(104) 

172 
(564) 

    

O4 6000 
(19685) 

210 
(689) 

 
0,0342 

48 
(158) 

258 
(846) 

    

O5 8950 
(29363) 

290 
(951) 

 
0,0318 

71,6 
(235) 

362 
(1188) 

    

* COstp 
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Tabela  II-1-1-5.    Arkusz dla kroków 4 i 5 
 

 
 
L.p. 

 
do 

m  (ft) 

 
Oht 

ponad DER 
m  (ft) 

1 
Gradient 

do szczytu 
przeszkody 

2 
MOC 
m  (ft) 

RH Oht 

+  MOC 
m  (ft) 

3 
PDG 

PDG 
(zaokrągl.) 

4 
dPDG  

m  (ft) 

5 
Hat min 

O1 1100 
(3609) 

30 
(98) 

 
0,0227 

 
- 

 
- 

 
- 

   

O2 2475 
(8120) 

105 
(345) 

 
0,0404 

20 
(66) 

 
125 

 
0,0485 

 
0,049 

2395 
(7858) 

 

O3 3950 
(12959) 

140 
(559) 

 
0,0342 

31,6 
(104) 

 
172 

 
- 

 2291 
(7516) 

 

O4 6000 
(19685) 

210 
(689) 

 
0,0342 

48 
(158) 

 
258 

 
- 

 3438 
(11279) 

 

O5 8950 
(29363) 

290 
(951) 

 
0,0318 

71,6 
(235) 

 
362 

 
- 

 3853 
(12641) 

194 
(636) 

 

 

 

 

 
Rysunek II-1-1-1. Odlot  na wprost
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Rysunek II-1-1-2. Odlot z korektą linii drogi o 15° 
 
 

 
 

Rysunek II-1-1-3. Odlot  z  korektą linii drogi o 9° 
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Rysunek II-1-1-4. Odlot na wprost - wznoszenie do wysokości względnej (bezwzględnej), po osiągnięciu 
której normalne wznoszenie umożliwi przelot nad pozostałymi przeszkodami 

 
 

 
 

Rysunek II-1-1-5. Podstawowy profil wznoszenia przy odlocie 
 
 

 
 



II -1-1-10                                Podręcznik opracowywania procedur lotów według wskazań przyrządów 
_________________________________________________________________________________ 

 
 
Copyright Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego 
Dostarczone przez IHS na licencji ICAO 
Reprodukowanie i udostępnianie w sieci bez licencji IHS zabronione               Bez prawa odsprzedaży 

 
 

Rysunek II-1-1-6.  
  

 

 
 

Rysunek II-1-1-7. 
  

___________________ 
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Rozdział 2 
 

Odlot z zakrętem

WSTĘP 
 

Odlot z zakrętem korzysta z filozofii i kryteriów 
stosowanych do nieprecyzyjnego nieudanego 
podejścia, opisanego w dokumencie PANS-OPS, tom 
II, część III, rozdział 7, z następującymi wyjątkami: 
 
IAS  =  prędkości nieudanego podejścia + 10 procent. 
 
MOC  =  większa z dwu wielkości:  90 m (295 ft) lub 
0,8 procent odległości DER od przeszkody. 
 
Względne wysokości zakrętu mniejsze niż 120 m 
(394 ft) nie są ujęte. 
 
Zakręty 15° 295 ft lub mniejsze nie wymagają  
ustanawiania granicy spirali zakrętu. 
 

SYTUACJA  
(patrz rysunek II-1-2-1) 

 
Przeszkoda O1:  wysokość względna  800 m  (2624 
ft),  na linii centralnej (osi),  10,7 km (5,78 NM) od  
DER.  
Przeszkoda O2:  wysokość względna 500 m  (1640 
ft),  7 km (3,78 NM) wzdłuż linii centralnej (osi) i 2 
km (1,08 NM) w lewo. 
Przeszkoda O3:  wysokość względna 256 m  (839 ft),  
9 km (4,86 NM) wzdłuż linii centralnej (osi) i 3,5 km 
(1,89 NM) w prawo. (Wszystkie przeszkody 
zmierzone z dokładnością wyrażoną kodem 2C lub 
lepszą.) 
Wzniesienie drogi startowej w DER:  300 m (984 ft). 
 

ZADANIE  
(patrz rysunek II-1-2-2) 

 
Należy określić odpowiednie ograniczenia odlotu, 
jakie mogą być potrzebne dla każdej kategorii statku 
powietrznego. 
  
Analiza:  Przeszkoda O1 na linii centralnej (osi). 
 
OIS  =  10700 m x 0,025 + 5  =  272,5 m (894 ft). 
 
Przeszkoda O1 przebija OIS w odległości 527,5 m 
(1730 ft). Oblicza się gradient PDG . 
 
MOC  =  10700 x 0,008  =  85,6 m (86 m) (282 ft). 
Wymagana wysokość względna procedury przy 
przeszkodzie O1 = 800 + 86 = 886 m (2906 ft). 
     
                              

                               886  -  5 
Gradient PDG = ---------------  =  0,0823 (8,3  
                                 10700 
procent). Dość stromy! 
           
Założyć zakręt 90°  w prawo w celu ominięcia obu 
przeszkód O1  i  O2 . 
 
Opracowuje się tabelę podobną do tabel III-7-3  i  
III-7-4  w  PANS-OPS, tom II z odpowiednimi 
kategoriami statków powietrznych i prędkościami 
nieudanego podejścia zwiększonymi o 10 procent. 
(Patrz tabela II-1-2-1). 
 
Stosując prędkości nieudanego końcowego podejścia 
zwiększone o 10 procent  wykreśla się cztery strefy 
zakrętu. Jest oczywiste, że statki powietrzne kategorii 
A i B będą mogły ominąć wszystkie przeszkody, ale 
statek powietrzny kategorii D będzie musiał wziąć 
pod uwagę O1  i  O3, a statek powietrzny kategorii C 
będzie musiał wziąć pod uwagę tylko O3. 
 
O1  może zostać ominięta w wyniku ograniczenia  
prędkości IAS do 490 km/h (264 kt) dla wszystkich 
statków powietrznych. 
 
O3  musi być rozpatrzona w odniesieniu do wielkości 
MOC wymaganej w strefie zakrętu. 
 
MOC O3  =  90 m (295 ft), bowiem 0,008 x (3500 + 
6006)  =  76 m (249 ft) 
 
Wysokość względna przeszkody O3 256 m (840 ft) 
jest nie do zaakceptowania, gdyż wysokość względna 
musi być mniejsza niż: 
 
(3500 + 6006) x 0,033 + 5  -  90  =  229 m (751 ft). 
 
Wymaganych jest jeszcze dodatkowych 27 m (89 ft) 
(256 – 229 = 27)  [O3 jest za wysokie o 27 m (89 ft)]. 
 
Istnieją co najmniej dwa warianty: 
 
1) Zwiększyć gradient wznoszenia z zastosowaniem 
procedury obowiązującej do wysokości 
bezwzględnej, która zapewni MOC nad przeszkodą 
O3. 
Ścieżka odlotu nad O3  musi  być wyższa  o co 
najmniej 90 m (295 ft)  niż  O3   [256 + 90 = 346 m 
(1135 ft)]. 
 

 



II -1 -2-2                                 Podręcznik opracowywania procedur lotów według wskazań przyrządów 
_________________________________________________________________________________ 

 
Copyright Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego 
Dostarczone przez IHS na licencji ICAO 
Reprodukowanie i udostępnianie w sieci bez licencji IHS zabronione               Bez prawa odsprzedaży 

 

                      346  -  5 
PDG dla O3  =  --------------------------  =   
                             3500  +  6006 
0,0359  (3,6 procent) 
    
Odlot: „Wznosić się po prostej do 120 m (394 ft) 
(wysokości względnej), a następnie zakręcić  w 
prawo,  wznosząc się z gradientem 3,6 procent do 
wysokości względnej co najmniej 346 m (1135 ft) 
…”   (zaokrąglonej do wartości użytkowej wysokości 
bezwzględnej); 
 
lub 
 
2) Zwiększyć gradient wznoszenia do wysokości 

względnej wykonania określonego zakrętu (+ 27 
m) (89 ft) na końcu strefy 1 a następnie, po 
zakręcie, przyjąć normalny gradient wznoszenia 
3,3 procent. 

Dla uzyskania oczekiwanych dodatkowych 27 m (89 
ft) ponad normalne 120 m (394 ft)  na końcu strefy 1 
jest niezbędny gradient PDG: 
 
  147  -  5 
---------------  =  0,04057  (4,1 procent)  
    3500 
 
Odlot:   „Wznoszenie z gradientem 4,1 procent do 
wysokości względnej 150 metrów (492 stóp), potem 
zakręt w prawo…” 
 
 Uwaga. - Wariant drugi może zostać 
zapisany w celu przedstawienia efektu wywołanego 
przez stromy gradient na długości strefy 1, tj. że 
gradient 4,1 procent pozwoli na osiągnięcie 
wysokości względnej 120 m (394 ft) wcześniej niż 
odległości 3,5 km (1,89 NM) od DER;  w podanym 
przykładzie  (120 – 5)/0,041 = 2,805 km(1,53 NM).

 
 
 

Tabela II-1-2-1.    Parametry odlotu z zakrętem 
(oparta na tabelach III-7-3 i III-7-4 dokumentu PANS-OPS, tom II z IAS zwiększoną o 10 procent) 

 
      ________________________________________________________________________________ 
  TAS      c             R                     r      E  
              600 m           6 sekund 
         IAS          (2000 ft)              6                       542                  TAS           1,4  
            TAS + 56(30) x --------               ------- (293)             -----------         ------ (0,75) 
                          3600                  TAS                               62,8R            R 
 
       km/h              km/h     km        km     km 
       (kt)    (kt)   (NM)             °/s  (NM)  (NM) 
      _________________________________________________________________________________ 
         A 
        226             239   0,49       1,68   0,62 
       (122)         (129)  (0,27)           2,27  (0,90)  (0,33) 
 
         B 
        308            325   0,64       3,11   0,84 
       (166)         (176)  (0,34)           1,67  (1,66)  (0,45) 
 
        380            401   0,76      4,72   1,04 
       (205         (217)  (0,41)           1,35  (2,56)  (0,56) 
 
        440            465   0,87      6,35    1,2 
       (236)        (249)  (0,47)           1,17  (3,36)  (0,64) 
 
         C 
        490            518   0,96       7,88   1,34 
       (265)         (280)  (0,52)           1,05  (4,25)  (0,71) 
 
         D 
        539             569   1,04      9,51   1,47 
       (291)         (308)  (0,56)           0,95  (5,16)  (0,79) 
     _________________________________________________________________________________ 
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Rysunek II-1-2-1.     Sytuacja odlotu z zakrętem 
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Rysunek II-1-2-2. Strefa zakrętu z okręgami ograniczającymi łuki zakrętów dla kategorii A, B, C, D 



 

ii-1-3-1 
Copyright Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego 
Dostarczone przez IHS na licencji ICAO 
Reprodukowanie i udostępnianie w sieci bez licencji IHS zabronione               Bez prawa odsprzedaży 

 

 
 

Rozdział 3 
 

Jednoczesne odloty z jednego lotniska (przy zastosowaniu 
niestandardowych jednostek miar) 

 
WSTĘP 

 
W niniejszym przykładzie bada się sytuację, kiedy 
wszystkie odloty muszą zmierzać do tej samej 
pomocy przed odlotem na trasę. 
 
Dla ułatwienia prezentacji zostaną użyte tylko 
prędkości statków powietrznych kategorii B, gdyż 
mniejsze prędkości umożliwiają wykreślenie stref na 
jednym arkuszu papieru milimetrowego formatu A4. 
Rozwiązania i rozważania mogą być w jednakowym 
stopniu zastosowane do innych kategorii statków 
powietrznych.  
 
Jak podano w zestawieniu, przeszkody są 
usytuowane  na południe lub północ od RWY 09/29 i 
na wschód lub zachód od DER (przy pomiarze 
wzdłuż linii centralnej (osi) RWY). 
 
Droga startowa 09/27, wzniesienie 1000 ft, długość 
6000 ft. 

VOR znajduje się 1,62 NM (9843 ft) na północ od 
linii centralnej (osi) RWY, 7,83 NM (47576 ft) na 
wschód od DER  09 (patrz tabela II-1-3-1  i  rysunek 
II-1-3-1). 
 
Dyskusja odlotu z RWY 09 
 
Odloty z drogi startowej 09 mogą odbywać się 
bezpośrednio  na VOR  z korektą toru  mniejszą  niż 
15°. 
 
 

Droga startowa 09 
 
Możliwa jest korekta toru 12° w lewo na VOR  R-
258.  R-258  znajduje się zaledwie 270 stóp na 
południe od linii centralnej (osi) przy DER 09 (patrz 
rysunek II-1-3-2). 
 
tg 12° x 47576 ft  =  10113 ft;   10113 – 9843  =  270 
ft 
 
Wpływ O1 

 

d =  19687  ft,  Ht  =  1745 -  1000  =  745  ft 
 
OIS  =  19687 x 0,025  +  16  =  508 ft [O1  przebija 
OIS] 
MOC  =  19687 x 0,008  =  157  ft 
RH01  =  745 + 157  =  902 ft 
 
   (902 – 16) 
PDG = -----------------  =  0,045  (4,5 procent) 
      19687 
 
Wpływ O2 

 

d =  36092  ft,  Ht  =  2292 -  1000  =  1292  ft 
 
OIS  =  36092 x 0,025  +  16  =  918 ft  
[O2  przebija OIS, ale może znaleźć zastosowanie 
MOC strefy drugorzędnej] 
 
MOC strefy pierwszorzędnej  =  36092 x 0,008  =  
289 ft. 

 
Tabela II-1-3-1 

_________________________________________________________________________________________ 
       Na północ/południe     Na zachód od        Na wschód od 
Przeszkoda            Wzniesienie    od linii centralnej (osi)            DER  27             DER 09  
  (wysokość wzgl.)                            RWY 
_________________________________________________________________________________________ 
 
       O1    1745  ft (745 ft)                 N  0,27 NM (1640 ft)          -        3,24 NM (19687 ft) 
       O2    2292  ft (1292 ft)   N  0,27 NM (1640 ft)          -        5,94 NM (19687 ft) 
       O3    1132  ft (132 ft)           na linii centralnej (osi) RW    1,89 NM (11484 ft)       -  
       O4    1985  ft (985 ft)                 N  1,35 NM (8203 ft)        2,7 M (16405 ft)           - 
       O5    1263  ft (263 t)                 S  1,08 NM (6562 ft)         1,62 NM (9843 ft) -        
       O6    1755  ft ((755 ft)   S  2,7 NM (19687 ft)        taka sama odległość od obu DER 
__________________________________________________________________________________________ 
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Obliczenia dla strefy drugorzędnej  w punkcie przy 
O2: 
Strefa VOR przy O2 = 6076,1 + tg 7,8° x 13000 = 
7857 ft 
O2  jest odległa od VOR R-258  o  5580 stóp. 
 
                                 7857  -  5580 
Wielkość drugorzędna  =  ----------------------- x 289 
                                                      (7857/2) 
=  167,5 (168 ft)                                                                   
 
RH02  =  1292 + 168  =  1460 ft 
 
           (1460 – 16) 
     PDG  =   -------------------  =  0,04 (4 procent) 
               36092 
 
PDG = 4,5 procent  (wymagany przez O1)  do 
wysokości względnej 1460 stóp (wymaganej przez 
O2) 
 
   RH2  -  16  -  0,033 x d02       
dPDG  = -------------------------------------  
                            PDG  -  0,033 
 
        1460  -  16  - 0,033 x 36092 
 =  ------------------------------------  =  21080 ft 
 0,045  -  0,033 
     
Wymagana wysokość  względna (wysokość  
bezwzględna)   dla  odlotu z drogi startowej RWY 09 
musi wynosić co najmniej: 
16 + (21080 x 0,045)  =  965  ft 
[1000 + 965  =  1965 (2000 ft MSL)] 
Odlot  z drogi 09:   kurs 078°  wprost do VOR (R-
258),  wznoszenie 4,5 procent do 2000 stóp, aby 
ominąć przeszkodę  o  wzniesieniu 1745 stóp,  
położoną  3,25 NM od DER. 
 
Dyskusja odlotu z RWY 27 
Odlot z  drogi startowej RWY 27  musi być związany 
ze wznoszeniem do wysokości bezwzględnej   (bez  
określania pozycji)  i przyjęciem odwrotnego kursu 
do VOR.  Przeszkoda O4  wymusi zakręt w lewo. 
 
Wytyczanie zewnętrznej granicy strefy zakrętu 
 
(Patrz rysunek II-1-3-3) 
Prędkość IAS statku powietrznego kategorii B 
wykonującego odlot z zakrętem  wynosi  150 kt x 
110 procent  =  165 kt.  Na wysokości bezwzględnej 
300 m nad lotniskiem prędkość TAS jest równa  165 
x 1,0567 = 174 kt. Ostatni punkt zakrętu TP  znajduje 
się (174 + 30) x (6/3600) = 0,34 NM  poza 
nominalnym TP. 
Okręgi ograniczające są projektowane zarówno z 
lewej, jak i z prawej  strony strefy 1 przy ostatnim 
punkcie zakrętu TP. Obowiązujący krąg z zakrętem 
większym niż 180° jest potrzebny z lewej strony 

strefy 1 do opisania zakrętu powrotnego w stronę 
VOR. 
 
Najwcześniejszy możliwy punkt zakrętu będzie 
oddziaływać na południowe obrzeże strefy zakrętu. 
Okręgi ograniczające, obejmujące zakres ok. 235°, 
wykreślane są z punktu położonego zaledwie 3 s 
(0,17 NM) poza najwcześniejszym punktem zakrętu  
oddalonym o 600 m. 
W niniejszym przykładzie strefa nie zapewnia ani 
linii drogi w dolocie do VOR, ani radialu, którego 
należałoby się trzymać.  Strefa jest wykreślana przy 
założeniu, że pilot sam wybierze radial VOR styczny 
do najgorszej pozycji na obrzeżu strefy zakrętu i 
będzie leciał wzdłuż niego. W tym punkcie strefa 
rozwiera się 15° od radialu VOR do miejsca 
napotkania strefy VOR.   
Północna granica powinna odpowiadać tym samym 
założeniom. Strefa rozwiera się 15° od  wytyczonego  
radialu VOR do ostatniego punktu zakrętu. Może 
powstać spór, jeśli uwzględni się linię drogi w 
warunkach bezwietrznych minus wpływ wiatru, bo 
opisze to najgorszą północną pozycję w zakręcie, ale 
w PANS-OPS nie jest to nigdzie zastosowane, z 
wyjątkiem projektowania strefy oczekiwania. 
 
Analiza przeszkód drogi startowej 27  
 
Przeszkoda  O3;  Ht  132 ft  i d  =  11484 ft  w strefie 
1 i musi zostać rozpatrzona  z dwóch punktów 
widzenia: 
1) musi być rozpatrzona ze względu na znajdujący 
się na wprost OIS; oraz 
2) musi być rozpatrzona ze względu na wysokość 
zakrętu względną (wysokość bezwzględną). 
 
OIS przy O3 = 16 + (11484 x 0,025) = 303  [nie 
dochodzi do przebicia OIS]. 
Wysokość względna zakrętu względna (wysokość 
bezwzględna) musi być równa 295 ft (90 m) ponad 
O3. 

 
Minimalna względna wysokość zakrętu wynosi 132 
+ 295 = 427 ft. Odległością, jaką trzeba pokonać dla 
nabrania wysokości względnej 427 ft,  jest  dr  (Jest to 
minimalna możliwa względna wysokość wykonania 
zakrętu.  To  dr  jest następnie użyte do oceny  
przeszkód w następnej strefie zakrętu). 
                           427  -  16 
 dr  =  ------------------- =  12455  ft 
               0,033 
Pozostałe przeszkody są rozpatrywane przy 
zastosowaniu dla każdej przeszkody w strefie zakrętu  
toku postępowania składającego się z czterech 
kroków: 
 
1)  określenie do, tj. odległości, jaka pozostaje do 
dyspozycji dla nabrania wysokości względnej (Hg) 
po rozpoczęciu zakrętu;
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2)   określenie MOC [większej wartości z dwóch 
następujących:  295 ft lub (dr + do) x 0,08]; 
3)   określenie wysokości względnej wymaganej nad 
przeszkodą (RH); oraz 
4)   określenie minimalnej  względnej  wysokości 
zakrętu w stosunku do tej przeszkody  przez odjęcie 
od RH  (wysokości uzyskanej wznoszeniem 3,3 
procent) potencjalnego zysku wysokości  względnej  
(Hg). 
 
Przeszkoda O5 znajduje się w strefie zakrętu,  6562 
stóp (ft) z boku od linii centralnej (osi),  9843 stóp 
(ft) od DER. 
 
Krok  1)   Odległość (do ),  która pozostaje do 
dyspozycji dla nabrania wysokości  względnej  (Hg) 
od  obrzeża strefy, w której rozpoczęto zakręt   
(strefa A1), wynosi: 
 Strefa 1:  ½W = 9843 x tg 15° + 492 =  3129  ft 
  do  =  cos 15° (6562 – 3129)  =  3316  t   
(najmniejsza odległość od O5). 
Krok 2)   MOC wynosi 295 stóp (ft), bowiem  
(10701 + 316) x 0,008  =  112 ft. 
Uwaga. – W tym przypadku zastosowano jest 
wielkość  dr* . Wynosi ona   9843 +  3316 x sin 15° = 
10701. 
Krok 3)   Wymagana wysokość względna (RH) 
wynosi  263 + 295 = 558 ft. 
Krok 4)   Minimalna wysokość względna  zakrętu dla 
O5  jest równa  558 – (3316 x 0,033) = 449 ft. 
 
Również przeszkoda O6 znajduje się w strefie  
zakrętu.  Usytuowana jest  19687 stóp (ft) na 
południe od  środka drogi startowej. 
 
Krok 1)   do = 19687 – 492 = 19195 ft  [najmniejsza 
odległość  od strefy   pierwszego  zakrętu]. 
Krok 2)   MOC wynosi 295 stóp (ft),  bowiem (0 + 
19195) x 0,008 = 154 ft.  (dr* = zero). 
Krok 3)   RH nad przeszkodą O6  =  755 + 295  =  
1050 ft. 
Krok 4)   Minimalna  względna wysokość zakrętu  
dla O6  wynosi 1050 – (19195 x 0,033) = 417 ft. 
 
Muszą też być rozważone przeszkody O1 i O2.  
Najmniejsze odległości do są mierzone 600 m (1968 
ft) od  początku drogi startowej  udostępnionej do 
odlotu do punktu pierwszego możliwego punktu 
zakrętu.  
 
Przeszkoda O1 znajduje się 3,24 NM na wschód od 
początkowego punktu RWY 27. 
 
Krok 1)   do = 1968 + 19657  = 21625 ft  

Krok 2)   MOC wynosi 295 ft,  bowiem (0 + 21625) 
x 0,008 = 273 ft.  (dr* = zero).  
Krok 3)   RH nad O1  =  745 + 295  =  1040  ft. 
 
Krok 4)   Minimalna względna wysokość zakrętu  dla 
O1  wynosi  1040 – (21625 x 0,033) = 326 ft. 
 
Przeszkoda O2 znajduje się 5,94 NM na wschód od 
początkowego punktu drogi startowej RWY 27. 
 
Krok 1)   do = 1968 + 36092  = 38060 ft   
 
Krok 2)   MOC wynosi 304 ft,  bowiem (0 + 38060) 
x 0,008 = 304 ft.  (dr* = 0). 
 
Krok 3)   RH nad przeszkodą O2  =  1292 + 304  =  
1596  ft. 
 
Krok 4)   Minimalna względna wysokość zakrętu  dla 
O2  wynosi  1596 – (38060 x 0,033) = 340 ft. 
 
Wymiarującą przeszkodą w strefie jest O5. 
 
Zbiorcze zestawienie minimalnych względnych 
wysokości zakrętu: 
 
O1  =  326 ft 
O2  =  304 ft 
O3  =  427 ft 
O4  nie znajduje się w strefie zakrętu  
O5  =  449 ft 
O6  =  417 ft  
 
Względna wysokość zakrętu musi być nie mniejsza 
niż 449 ft (wymagana przez O5). 
 
 Uwaga. – W tym punkcie MUSI zostać 
ustanowiona przydatna operacyjnie wysokość 
bezwzględna zakrętu, mająca służyć do 
wykorzystania na mapie odlotu albo w słownym 
komentarzu opisującym procedurę odlotu (SID). 
Historyczne doświadczenia skłaniają do wymagania, 
aby wysokość bezwzględna zakrętu była podawana w 
setkach stóp (100 ft). 
 
Wysokość bezwzględna zakrętu (TNA) wynosi  
(1000 + 449) = 1449 ft  (zaokrąglone do 1500 ft  
MSL). 
 
Nominalny punkt zakrętu potrzebny do wykreślenia 
stref zakrętu musi wykorzystywać względną 
wysokość zakrętu związaną z 1500 ft MSL. 
 
TNH = 1500 – 1000 = 500 ft. 

  
 
 

 



I I-1-3-4                                   Podręcznik opracowywania procedur lotów według wskazań przyrządów                          
_________________________________________________________________________________ 
 

Copyright Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego 
Dostarczone przez IHS na licencji ICAO 
Reprodukowanie i udostępnianie w sieci bez licencji IHS zabronione               Bez prawa odsprzedaży 

 

 
      (500 – 16) 
Nominalny TP  =  dr  =  ----------------  =  14667 ft 
         0,033 
 
Należy zauważyć, że we wszystkich poprzednich 
analizach przeszkód znajdujących się w strefach 
zakrętu  stosowano dr = 12455 ft.  Były to analizy 
zachowawcze bazujące na minimalnych możliwych 
względnych wysokościach zakrętu. W tym 
przypadku wzniesienie się przed wykonaniem 
zakrętu na wyższą wysokość z wykorzystaniem 

większej wartości dr równej 14667 ft nie wywoła 
żadnych negatywnych następstw. 
 
Odlot 27: wznoszenie po prostej do 1500 ft. Zakręt w 
lewo do VOR ze wznoszeniem do 3000 ft (patrz 
rysunek II-1-3-4). 
 
Kompletna bibliografia - patrz Załącznik 4 - 
Aeronautical Charts (Mapy lotnicze), rozdział 9, 
Standardowe mapy odlotów – Loty według 
przyrządów (SID) – CIAO  oraz Aeronautical Chart 
Manual  (Podręcznik map lotniczych) (Doc 8697), 
rozdział 7.

 

 
         
 Rysunek II-1-3-1. Rzut poziomy strefy jednoczesnych odlotów kilku statków powietrznych
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Rysunek II-1-3-2.  Odlot z drogi startowej 09 z korektą linii drogi i ograniczeniem wznoszenia 
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Rysunek II-1--3 
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Rozdział  1 
 

Procedury z użyciem pozalotniskowej NDB lub VOR 
Statki powietrzne kategorii C/D 

3.1 WSTĘP 
 

Zdecydowano, że jako przykład zostanie 
zaprojektowana procedura podejścia według 
przyrządów z użyciem pozalotniskowej NDB dla 
drogi startowej 11 na lotnisku DONLON/Slipton.  
Główną częścią projektu będzie określenie 
optymalnej strefy, w której ma się znaleźć 
urządzenie, prowadzące do wyboru jego dokładnej 
lokalizacji w zależności od rzeczywistych 
właściwości terenu w wybranej strefie. Najlepiej jest 
rozpocząć projektowanie od końcowej i pośredniej 
fazy podejścia, bowiem jest normalne, że to sytuacja 
w zakresie przeszkód w odpowiednich strefach 
wywrze wpływ na lokalizację urządzenia.  
 
3.2 PRZYKŁAD PROJEKTU PROCEDURY 

 
Dane 

 
Droga startowa:  11/29, długość = 2000 m 
                Wzniesienie progu 11  =  53 m (174 ft) 
                Wzniesienie lotniska    =  54 m (178 ft) 
                Kurs magnetyczny  =  105°/285° 
 
Deklinacja magnetyczna:    1°W 
 
Typ urządzenia: NDB 
Identyfikacja:  SCN 
 
Statki powietrzne:   Procedura obliczana dla kategorii 
C/D (procedura dla kategorii A/B - patrz rozdział 2 
niniejszej działu). 
 
W procedurze podejścia według wskazań przyrządów 
statek powietrzny ma zmniejszyć wysokość z 
początkowej wysokości bezwzględnej do wzniesienia 
progu. Wielkość wysokości, jaka ma zostać 
zredukowana, zależy od sytuacji stwarzanej w 
sąsiedztwie lotniska przez przeszkody, może jednak 
zależeć także od typu wlotu w procedurę, który może 
mieć postać ogólnokierunkowego wlotu w krąg 
lotniskowy lub wlotu w standardową  trasę podejścia. 
Wiele Państw stosuje jako początkową wysokość 
podejścia najwyższą z minimalnych bezwzględnych 
wysokości sektorowych. Metoda ta jest zastosowana 
w niniejszym przykładzie   

_________ 
KROK 1 

Profil końcowego podejścia 

 
Wykreślić profil na papierze milimetrowym  stosując 
wymiary w odpowiedniej skali:  poziomej 10 mm = 
1000 m  i  pionowej  10 mm =  100 m.  Drogę 
startową zaznaczyć jak na rysunku II-2-1-1. 
 
Z punktu 15 m nad progiem wkreślić należy 
optymalną ścieżkę końcowego schodzenia (gradient 
5 procent). 

_______ 
KROK 2 

Wstępna lokalizacja urządzenia (FAF)  
(w przykładzie jest to NDB) 

 
Umieścić drogę startową na odpowiedniej mapie i 
narysować przedłużenie linii centralnej (osi) drogi 
startowej w obu kierunkach. Wybrać tymczasową  
lokalizację NDB  w odległości od 5 do 7 km od 
progu, w miarę możliwości na przedłużeniu linii 
centralnej (osi) drogi startowej. Powinno się unikać 
jezior, bagien i innego terenu nieodpowiedniego do 
lokalizacji urządzenia. Zaznaczyć urządzenie 
pionową linią na profilu na papierze milimetrowym, 
którego rysowanie rozpoczęto w kroku 1 (w 
niniejszym przykładzie 6000 m od progu). 
 
 Uwaga. – Linie elektroenergetyczne, kable 
telefoniczne, metalowe płoty i dachy oraz inne 
podobne przeszkody w sąsiedztwie anteny, będą 
przeszkadzać w funkcjonowaniu radiolatarni – należy 
uzyskać poradę techniczną. 
 

_________ 
KROK 3 

Sytuacja, jaką stwarzają przeszkody w strefie 
przejściowej 

 
Jest zawsze pożądane umieszczenie urządzenia na 
przedłużeniu linii centralnej (osi) drogi startowej. 
Objaśnienia dla odchylonej linii drogi - patrz rozdział 
4 niniejszego działu, krok 1. 
Wykreślić na  mapie (stosowna skala 1:250000 lub 
większa) granice strefy przejściowej,  zgranej z 
przedłużeniem linii centralnej (osi) drogi startowej i 
FAF.  Wymiary:  szerokość przy urządzeniu 2,5 NM, 
zwiększająca się stopniowo do 10 NM w punkcie 15 
NM, przeciwnym do kierunku dolotów.  Wykreślić 
strefę końcowego podejścia 2,5 NM przy urządzeniu, 
rozciągającą się na obie strony pod kątem 10,3° 
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(patrz rysunek II-2-1-2). Wskazać na mapie strefy 
pierwszorzędną i drugorzędną (lub nałożyć na mapę 
przezroczysty szablon z konturami) wycentrowane na 
wstępną lokalizację FAF i wyrównane w stosunku do 
kursu końcowego podejścia. Najwyższa wartość 
uzyskana po dodaniu MOC 150 m (zmniejszonego w 
strefach drugorzędnych) do wzniesień przeszkód w 
strefie, wskazuje najmniejszą możliwą wysokość 
bezwzględną przed przelotem FAF w czasie dolotu. 
W rozpatrywanym przykładzie w strefie 
pierwszorzędnej znajduje się przeszkoda z 
wierzchołkiem na wysokości 275 m. Najmniejsza 
wysokość bezwzględna nad FAF wynosi  275 + 150 
= 425 m (1394 ft, co zaokrągla się do 1400 ft).  
Wykreślić krótką poziomą linię przez ścieżkę 
końcowego zniżania na wysokości bezwzględnej 425 
m.  Punkt przecięcia wskazuje  najmniejszą odległość 
do progu dla lokalizacji FAF. Graficznie jest to ok. 
7150 m, jeśli optymalny gradient zniżania o wartości 
5 procent na końcowym podejściu ma nie zostać 
przekroczony. Odległość oblicza się w następujący 
sposób:  
 
 425 – 15 – 53 
         ----------------------  =  7140 m 
        0,05 
  
gdzie 15 jest wysokością względną ścieżki 
schodzenia nad progiem, a 53 jest wzniesieniem 
progu. 
 
Po przestudiowaniu mapy i rzeczywistych warunków 
w terenie potwierdza się odpowiednią lokalizację w 
odległości 7800 m od progu, na przedłużeniu linii 
centralnej (osi) drogi startowej. Następnie oblicza się 
maksymalną wysokość bezwzględną nad FAF (w 
ramach optymalnego gradientu o wartości 5 procent): 
 
Wzniesienie progu  = 53 m 
Wysokość względna ścieżki zniżania nad progiem   = 
15 m 
Gradient zniżania o wartości 5 procent   = 0,05 
 
(7800 x 0,05) + 15 + 53 = 458 m MSL  (1503 ft 
MSL) 
Aby zapewnić znalezienie się w zakresie 
optymalnego 5-procentowego gradientu zniżania,  

wysokość bezwzględna określona dla FAF musi   
wynosić 1500 ft lub mniej. 

_________ 
KROK 4 

Minimalne sektorowe wysokości bezwzględne  
(MSA) 

Zalecane się, aby minimalne sektorowe wysokości 
bezwzględne były oparte na urządzeniu o zakresie co 
najmniej 46 km (25 NM). Lokalizacja urządzenia w 
przykładzie jest wstępna: początkowo przyjmuje się, 
że znajduje się ono 7 do 8 km od progu i na 
przedłużeniu linii centralnej (osi) drogi startowej. 
Należy skonstruować przeźroczysty szablon z  
kwadrantami i strefami buforowymi o wielkości 5 
NM, zgodny ze skalą mapy. Szablon ten umieszcza 
się centrycznie w miejscu założonej lokalizacji NDB. 
Najwyższa przeszkoda w każdym z kwadrantów 
(ćwiartek), łącznie ze strefami buforowymi, plus 300 
m (984 ft, jeśli wzniesienia są wyrażone w stopach), 
zaokrąglone do najbliższych wyższych 30 m (100 ft) 
przyrostu, stanowi MSA w każdym sektorze   (patrz 
rysunek II-2-1-3). Ponieważ te przeszkody rzadko 
występują na mapach podejścia według wskazań 
przyrządów, które pokrywają mniejszą strefę, jest 
konieczne, dla celów rejestracji,  wskazanie ich 
obecności na oddzielnej mapie. Przykładem jest 
rysunek II-2-1-3. Obliczono następujące wartości 
MSA: 
 
Sektor NE = 2900 ft,  Sektor SE = 2400 ft,  Sektor 
SW = 2900 ft,  Sektor NW = 3000 ft  MSL. 

_________ 
KROK 5 

Zniżanie na torze odlotowym i dolotowym w 
procedurze z dwoma zakrętami 180°   

Wysokość bezwzględna, od jakiej rozpoczyna się 
projekt procedury, wyznaczona w kroku 4, jest 
najwyższą z czterech wysokości MSA i wynosi 3000 
ft (lub 914 m) MSL. Wysokości bezwzględne przy 
FAF, optymalna i minimalna, zostały określone w 
kroku 3 odpowiednio jako 1500 i 1400 ft MSL.  
Przyjmując maksymalną wysokość względną przy 
FAF (1500 ft MSL), wysokość, jaką należy wytracić 
podczas manewrowania odlotowego i dolotowego 
wynosi  3000 – 1500 = 1500 ft.  W niniejszym kroku 
wyznaczymy wymagany procedurą nominalny czas 
w odlocie. 

Maksymalne zniżanie, jakie należy określić dla procedury z nawrotem lub z dwoma zakrętami 180° 
(wyciąg z PANS-OPS, tom II, tabela III-4-1) 

_________________________________________________________________________________ 
                 Linia drogi                               Linia drogi odlotu                   Linia drogi dolotu 
__________________________________________________________________________________________ 
   Kategoria statku powietrznego                  Kat. A/B               Kat. C/D/E           Kat. A/B           Kat. C/D/E 
__________________________________________________________________________________________ 
Maksymalne zniżanie w ciągu 1 minuty              245 m                  365 m              200 m            305 
nominalnego czasu odlotu                   (804 ft)      (1197 ft)             (655 ft)             (1000 ft) 
__________________________________________________________________________________ 
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NDB jest wskazywana jako pionowa linia, wysokości 
bezwzględne są wskazywane pionowo, a czas 
odlotowy jest wskazywany poziomo (patrz rysunek 
II-2-1-4).  
 
Maksymalne zniżanie dla kategorii C/D w czasie 1 
minuty z wysokości 914 m  daje 914 – 365 = 549 m 
MSL.  Podczas 1 minuty  lotu „do” maksymalna 
wysokość 305 m ma zostać zmniejszona do 458 m 
MSL przy FAF, z początkiem manewru na 
wysokości  458 + 305 = 763 m MSL. Wskazać cztery 
wysokości bezwzględne, jak na rysunku II-2-1-4,  i 
wykreślić linie maksymalnego zniżania.  Dwie linie 
powinny się przeciąć przed punktem 
odpowiadającym 1 minucie w odlocie; jeśli tak jest, 
wówczas punkt 1 minuty „od”  może być przyjęty dla 
procedury. 
 
 Uwaga 1. -  Obliczenia dla statków 
powietrznych kategorii A/B wskazują, że jest 
potrzebny  czasu odlotu 1 min 30 s. 
             Uwaga 2. -  Według PANS-OPS, tom II, 
część III, 4.4.5.1, jeśli czasy odlotowe lub kursy są 
określane dla różnych kategorii statków 
powietrznych, to muszą być publikowane oddzielne 
mapy podejścia według wskazań przyrządów.  
Obliczenia dla kategorii A/B są przedstawione  
oddzielnie w rozdziale 2 niniejszego działu.  
                                 _________ 

KROK 6 
Zastosowanie szablonów strefy  procedury z 

dwoma zakrętami 180°   
 

Jest zawsze bezpieczne używanie szablonu dla 
wysokości większych niż te, na których będą miały 
miejsce operacje wstępne, bowiem rzeczywiste 
prędkości są wyższe i w konsekwencji szerszymi są 
granice zewnętrzne. Te granice strefy mogą być 
wykreślone albo przy pomocy obliczonych wcześniej 
szablonów, które zawiera publikacja Template 
Manual for Holding, Reversal and Racetrack 
Procedures (Doc 9371), albo przez zastosowanie 
„Uproszczonego sposobu projektowania stref dla 
procedur z nawrotem i z dwoma zakrętami 180 º” 
przedstawionego w załączniku B1”. Przykłady takich 
stref  są pokazane poniżej  na rysunkach II-2-1-5  i  
II-2-1-6.         _________ 

KROK 7 
Sytuacja tworzona przez przeszkody  w  strefie 

procedury z dwoma zakrętami 180° – minimalna 
wysokość bezwzględna 

 
Celem tego kroku jest ustalenie, czy wciąż istnieje 
możliwość liniowego zgrania ze sobą, po prostej, osi 
procedury z dwoma zakrętami 180° i końcowego 
podejścia oraz wyznaczenie  najniższej możliwej 
wysokości bezwzględnej/wysokości względnej przed 
zniżaniem w fazie pośredniej. Opracować szablon 
strefy procedury z dwoma zakrętami 180°,   

obejmujący błąd pozycji (fix), wlot 
ogólnokierunkowy i strefy drugorzędne. Ponieważ 
początkowa wysokość bezwzględna wynosi 3000 ft 
MSL, użyć szablonu do tej lub najbliższej wyższej 
wysokości bezwzględnej przy następujących danych:  
Statki powietrzne kategorii C/D wykorzystują 250 kt, 
3000 ft, 1 minutę w odlocie. Dogodna skala dla mapy 
i szablonu to 1:250000. 
 
Umieścić szablon na mapie, centrując na FAF i 
ukierunkowywując zgodnie z kursem toru 
dolotowego (w przykładzie jest to przedłużenie linii 
centralnej (osi) drogi startowej i dla zakrętów w 
prawo). W rozpatrywanym przykładzie najwyższą 
przeszkodą  jest maszt o wzniesieniu 405 m, który 
znajduje się w strefie  drugorzędnej. Odległość od 
zewnętrznej granicy wynosi 14,5 mm.  Całkowita 
szerokość strefy drugorzędnej, zmierzona linijką 
(patrz uwaga poniżej),  jest równa 18,5 mm.   
 
Zredukowane MOC wynosi: 
      14,5 
                 ---------  x 300  =  235 m 
      18,5  
Najmniejsza możliwa wysokość bezwzględna przed 
rozpoczęciem zniżania w strefie pośredniej jest więc 
równa 405 + 235 = 640 m MSL  (2100 ft MSL). 
 
Spojrzeć ponownie na rysunek II-2-1-4. Zaznaczyć 
punkt odpowiadający 1 minucie nominalnego czasu 
odlotu i 2100 ft. Leży on w możliwych do 
zaakceptowania granicach zniżania (zarówno w 
odlocie jak i dolocie). Akceptuje się zatem 1 minutę 
odlotu dla procedury dla statków powietrznych 
kategorii C/D.  
 Uwaga. -  Jeśli skala mapy wynosi 1:250 
000, to szerokość strefy drugorzędnej można obliczyć 
jak niżej (2,5 NM = 4630 m): 
    4630 
  ----------- = 0,0185 m = 18,5 mm 
               250000       _________ 

KROK 8 
OCA/H końcowego podejścia  

 
OCA/H jest określone przez przeszkody albo w 
strefie końcowego podejścia, albo w strefie podejścia 
nieudanego. Jeśli odległość od FAF do THR nie 
przekracza 6 NM, to wartość MOC w drugorzędnych 
strefach końcowego podejścia i w początkowej 
strefie nieudanego podejścia jest redukowana do 75 
m (246 ft). Jeśli natomiast odległość od FAF do THR  
przekracza 6 NM, to wielkość MOC musi być 
zwiększana z przyrostem  1,5 m (5 ft) na każdą 
dziesiątą część każdej mili morskiej powyżej 6 NM.  
Strefa końcowego podejścia kończy się w punkcie 
rozpoczęcia procedury po nieudanym podejściu  
(MAPt), który normalnie w procedurach tego typu 
znajduje się na progu (MAPt będzie bliżej omówiony 
w kroku 9). 
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Zbadać sytuację w zakresie przeszkód w strefie 
końcowego podejścia.  W przykładzie (rysunek II-2-
1-7) są wskazane dwie przeszkody: maszt o 
wzniesieniu 63 m MSL  w strefie pierwszorzędnej  i 
wzgórze o wzniesieniu 80 m MSL w strefie 
drugorzędnej. Ponieważ odległość od FAF do THR 
nie przekracza  11,1 km (6 NM), to MOC w strefie 
pierwszorzędnej wynosi 75 m. Przeszkoda jest 
usytuowana na mapie 25,5 mm od zewnętrznej 
granicy strefy drugorzędnej  a  całkowita szerokość  
tej drugorzędnej strefy jest równa 30,5 mm.  
Zredukowana wielkość MOC wynosi: 
        25,5            
                   ----------  x 75  =  63 m 
        30,5  
OCA i OCH są równe: 
 
OCA (dokładnie)       OCH (dokładnie)   
Maszt:   63 + 75 = 138         OCA – 54 m = 84 m 
Wzgórze: 80 + 63 = 143 m    OCA – 54 m = 89 m 
 
Krytyczną przeszkodą jest zatem wzgórze. Wielkość 
OCA/H zaokrągla się w górę do najbliższych 5 m, co 
daje  OCA/H  145 (90) m (lub OCA/H 470 (300) ft), 
pod warunkiem, że na  wielkość tę nie wpłynie  
żadna przeszkoda w strefie początkowego 
nieudanego podejścia. Strefą początkowego 
nieudanego podejścia jest strefa pomiędzy MAPt i 
punktem początku wznoszenia (SOC). Rozmiary tej 
strefy oblicza się w kroku 10. Po informacje na temat 
strefy MOC i postępowania w przypadku, gdy 
przeszkody znajdują się w tej strefie odsyłamy do 
rozdziału 6 niniejszego działu, krok 3. 
                                 _________ 

KROK 9 
Pozycja rozpoczęcia  procedury po nieudanym 

podejściu   (MAPt)  
MAPt powinno się najlepiej definiować przy pomocy 
urządzenia nawigacyjnego (jeśli urządzenie VOR lub 
NDB jest tak zlokalizowane, że może służyć jako 
MAPt, to tolerancja wynosi 0 km (NM)) lub przez 
pozycję (fix). Radiolatarnia 75 MHz, służąca jako 
marker, może zostać zaakceptowana jako MAPt  
tylko w przypadku procedury TYLKO LLZ (ILS z 
niedziałającym nadajnikiem GP) – patrz rozdział 6 
niniejszego działu. MAPt nie może znajdować się za 
progiem, ale powinna być umieszczona przy progu 
zawsze, kiedy jest to możliwe. Może być jednak 
umieszczona przed nim, jeśli przeszkody w 
bezpośrednim sąsiedztwie strefy nieudanego 
podejścia są tak wysokie, że OCA/H przybiera 
wartość wyższą niż dla strefy końcowego podejścia.  
W tym przypadku nie należy cofać jej tak bardzo do 
tyłu, że mogłoby to wpłynąć na gradient końcowego 
dolotu, ani przesuwać tak daleko, że szanse na 
zobaczenie świateł podejścia na lotnisko zostałyby za 
bardzo zmniejszone (patrz również Rozdział 6). Inną 
metodą uniknięcia przeszkód podczas nieudanego 
podejścia jest zalecenie nieudanego podejścia z 
zakrętu, co zostało przedstawione w rozdziałach 9 i 

10 niniejszego działu lub zalecenie wczesnego 
zakrętu. Na rysunku III-7-17 w publikacji PANS-
OPS, tom II, jest pokazany zakręt <15°.  Ilustracja 
zakrętu, który byłby przydatny w procedurach 
nieprecyzyjnych, na razie nie istnieje, ale zakręt 
powinien być w zasadzie oparty na SOC.  Odległość 
od FAF do MAPt, jak również tabela czasów 
pokonywania odległości z różnymi prędkościami 
względem ziemi, muszą być publikowane na w 
mapach podejść przyrządowych (przy założeniu, że 
DME nie jest dostępne w procedurze).   

Uwaga.- W procedurach lotnisk MAPt może 
być umieszczany poza progiem THR (patrz, w tym 
dziale, rozdział 3, krok 8 i rozdział 9, krok 1). 
                                 _________ 

KROK 10 
Tolerancja strefy  MAPt w kierunku wzdłużnym 

 
Strefę tolerancji MAPt oblicza się dla statku 
powietrznego kategorii D  zgodnie z PANS-OPS, 
tom II (Longitudinal tolerance of MAPt defined by a 
distance  oraz  Calculation of SOC when MAPt is 
defined by a distance). Należy zauważyć, że 
najwcześniejszy MAPt jest potrzebny tylko w 
przypadku zakrętu.  W pierwszej części niniejszego 
przykładu wartości zostały obliczone z dokładnością 
do najbliższego metra dla ułatwienia sprawdzenia 
komputerowych metod obliczeniowych. Należy 
zauważyć, że różnice 1 m mogą być wynikiem 
różnych sposobów zaokrąglania. 
Pozycją (fix) jest radiolatarnia NDB z bezwzględną 
wysokością przelotu nad nią 460 m MSL (patrz krok 
3). Wzniesienie NDB wynosi 40 m MSL. Wysokość 
względna nad NDB jest zatem równa 460 – 40 lub 
420 m. Kąt niejednoznaczności NDB wynosi 40 
stopni. Tak więc, stosując nazewnictwo załącznika 
B6 i dokonując obliczeń w jednostkach SI, mamy: 
b  =   odległość od FAF do ostatniego punktu 
                    tolerancji FAF 
 =   420 x tg 40° 
 =   352 m 
D =   odległość od FAF do MAPt 
 =   7800 m 
Maksymalna prędkość IAS kategorii D wynosi 345 
km/h 
Minimalna prędkość IAS kategorii D wynosi 240 
km/h 
Wzniesienie lotniska jest równe 54 m (wielkość 
stosowana jako wartość H w obliczeniach prędkości) 
Współczynnik  konwersji  IAS/TAS  =  171233 x 
                          [(288 + VAR) – 0,006496 x H]0,5 /  
              (288 – 0,006496 x H)2,628 
Minimalna wartość (ISA – 10)      =  0,9850 
Maksymalna  wartość (ISA + 15)  =  1,0285 
TASMIN (kategoria D)              =   240 x 0,985 
                =   236,4 km/h 
TASMAX (kategoria D)              =   345 x 1,0285 
                =   354,8  km/h 
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Odległość od FAF do MAPt          =   7,8 km 
Wiatr                =   56 km/h 
 
Obliczenie ostatniego MAPt  (obliczanego w km i 
km/h): 
 
X3  =  [b2 + (TASMIN x 13/3600)2  +  (56 x  
                   D/TASMIN)]0,5   
 =  [(0,352)2  +  (236,4 x 13/3600)2  +  (56 x  
                   7,8/236,4)2]0,5 
 =  [0,3522  +  0,85372  +  1,23112]0,5 
 =  1,5389  km 
 
X4 =  [b2  +  (TASMAX x 13/3600)2  +  (56 x  
                  D/TASMAX)2]0,5 
 =  [(0,352)2  +  (354,8 x 13/3600)  +  (56 x 
                   7,8/354,8)2]0,5 
 =  [0,3522  +  1,28122  +  1,23112]0,5 
 =  1,811 
 
Ostatnia tolerancja MAPt  =  max[X3;X4] 
        =  1,81km 
 
X5 =   X3 +  15 x (TASMIN  +  19)/3600 
 =   1,5389  +  15 x (236,4  +  19)/3600 
 =   2,603 km 
 
X6 =   X4  +  15 x (TASMAX  +  19)/3600 
 =   1,811  +  15  + (354,8  +  19)/3600 
 =   3,368 km 
 
Odległość od MAPt do SOC  =   max[X5; X6] 
         =  3,368 km 
 
 Uwaga. -  W zależności od odległości od 
FAF do MAPT i kategorii statku powietrznego X5 
może być większe niż X6. 
 
Jako sprawdzenie pokazano przybliżone obliczenie, 
wykonane przy użyciu wykresu „MAPt zdefiniowany 
przez odległość - wykres nominalnej odległości 
między MAPt i SOC w zależności od odległości 
między FAF i nominalnym MAPt” w sposób 
następujący: 
 
Nominalna odległość od FAF do MAPt = 7800 m 
 
Nominalna odległość od FAF do ostatniego MAPt 
                
                             =   max[2463;  0,1562D + 1908] 
      
               =   max[2463;  1238] =  2463 m 
  
 Nominalna odległość od FAF do MAPt  
               =   max[0,0495D + 4153; 
                                 0,2055D + 2073] 
               =   max[386 + 4135; 1602 +  2073] 
               =   max[4521; 3675] 
                            =   4521 m            

Należy zaznaczyć, że uproszczone równania opierają 
się na liniowej interpolacji między ekstremalnymi 
wartościami do 4000 m (13000 ft) i są zachowawcze 
przy wartościach średnich. W przedstawionym 
przypadku uproszczone rozwiązanie zwiększa 
odległość od MAPt do SOC o 1,15 km. W wielu 
miejscach może to nie mieć znaczenia; tam jednak, 
gdzie w strefie nieudanego podejścia istnieją 
przeszkody, można stosować metodę dokładniejszą.  
W tym przypadku, by uniknąć ludzkich błędów, 
preferowane są obliczenia komputerowe lub 
wykonywane przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych. 
 
Ponieważ wzniesienie lotniska jest mniejsze niż 600 
m, można stosować tabele „Distance d” (Odległość 
d) oraz „Distances of transitional tolerance” 
(Odległości tolerancji przejściowej) z PANS-OPS, 
tom II. Jest to zilustrowane przykładem dla statku 
powietrznego kategorii C: 
 
Dla statku powietrznego kategorii C o prędkości 160 
kt IAS i 164 kt TAS oblicza się wartość 0,98 NM = 
1800 m. Wartość dla przejściowej tolerancji (X), 
zaczerpnięta z PANS-OP, tom II, tabela III-7-2 
(metryczna) dla kategorii C wynosi 1380 m.  
Podobnie, odległość od MAPt  do SOC = 1810 + 
1380 = 3190 m  (zaokrąglona do 3200 m). 
 
  Uwaga. – Wartości w PANS-OPS, tom II, 
tabela III-7-2 są ważne do 600 m ponad MSL. 
Dokładniejszą wartość można uzyskać, jeśli TAS 
oblicza się dla rzeczywistej wysokości bezwzględnej. 
 
Wzór na X jest następujący: 
 
 (TAS + 10) x 15 
X  =  ------------------------- 
       3600 
 
TAS jest podawana w węzłach (kt). Jeśli zmienić 10 
na 19, to wzór staje się ważny dla km/h.  
 
Wzór na d jest następujący: 
 
 (TAS + 10) x 3 
d  =  ------------------------- 
       3600 

_ 
________ 
KROK 11 

Strefy pośredniego i końcowego nieudanego 
podejścia 

 
Po wykreśleniu linii SOC (patrz rysunek II-2-1-8) 
trzeba sprawdzić wpływ przeszkód w strefach  
pośredniego i końcowego nieudanego podejścia.  
Wykonuje się to  korzystając z poniższego wzoru: 
 
OCA  =  OE – (do x  tg Z) + MOC 
gdzie: do  jest odległością od SOC do przeszkody
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 OE jest wzniesieniem przeszkody 
 tg Z  jest gradientem wznoszenia (wartość  
              dokładna) wyrażonym w procentach 
(patrz rysunek II-2-1-9). 
 
W rozpatrywanym przykładzie zakłada się, że 
przeszkoda jest zlokalizowana w strefie 
pierwszorzędnej, w odległości 6500 m od progu, 
wzniesienie wynosi 240 m. Odległość między SOC i 
MAPt dla statków powietrznych kategorii D  wynosi 
3400 m. Odległość pozostająca do dyspozycji dla 
nabrania wysokości od SOC, jest równa 6500 – 3400 
= 3100 m. 
OCA nieudanego podejścia dla statków powietrznych  
kategorii D  oblicza się dla gradientu wznoszenia w 
następujący sposób: 
240 – (3100 x 0,025) + 30 = 192,5 m = 632 ft,  
zaokrąglone do 195 m lub 640 ft. 
Podobnie odległość do SOC dla statków 
powietrznych  kategorii C wynosi 6500 – 3200 = 
3300 m. 
 
OCA = 240 – (3300 x 0,025) + 30 = 187,5 m = 615 
ft, zaokrąglone do 190 m lub 620 ft. 
 
Obie wartości są większe niż OCA końcowego 
podejścia (patrz krok 8) i tym samym OCA/H dla 
procedury, która ma zostać opublikowana na mapie 
podejścia według wskazań przyrządów, powinna być 
równa: 
 
kategoria C: 620 (450) ft 
kategoria D:   640 (470) ft 
 
Różnica wysokości pomiędzy wzniesieniem lotniska 
(178  ft) i wzniesieniem progu (174 ft) wynosi 
zaledwie 4 ft. Ponieważ jest to procedura 
nieprecyzyjna, to za punkt odniesienia dla OCH 
służy wzniesienie lotniska. Inne gradienty 
wznoszenia, obliczone dla  statków powietrznych  
kategorii D są następujące: 
 
240 – (3100 x 0,030) + 30 = 177 m = 581 ft 
Wartość wyższa niż OCA/H końcowego podejścia 
 
240 – (3100 x 0,040) + 30 = 146 m = 479 ft 
 
240 – (3100 x 0,045) + 30 = 130,5 m = 428 ft 
Wartość niższa niż OCA/H końcowego podejścia 
 
Wartości OCA/H związane z gradientami 
wznoszenia bardziej stromymi niż 2,5 procent mogą 
być publikowane jako minima dodatkowe, aby 
zapewnić operacyjną korzyść tym statkom 
powietrznym, które są w stanie wykonać po 
nieudanym podejściu wznoszenie bardziej strome. 
Decyzja o tym, kiedy publikuje się dodatkowe 
wartości należy do stosownych władz.  

Uwaga. - Niniejszy przykład został obliczony 
z nieudanym podejściem na wprost. Nieudane 

podejście z zakrętem – patrz rozdziały 9 i 10 
niniejszego działu. 
 

Dyskusja kroku 11 
Otrzymane wartości OCH okazują się zbyt 
restrykcyjne z operacyjnego punktu widzenia; 
powinno się więc zbadać sposoby ich zmniejszenia.  
Najbardziej oczywistym środkiem zaradczym jest 
wprowadzenie zakrętu do nieudanego podejścia – 
jest to rozpatrzone szczegółowo w rozdziałach 9 i 10 
niniejszego działu. Rozpatrzona tu możliwość polega 
na takim skorygowaniu MAPt, które  przesuwa SOC 
do tyłu, przez co ulega zmniejszeniu wielkość OCA 
dla przeszkód nieudanego podejścia. PANS-OPS 
faworyzuje umieszczenie MAPt na progu drogi 
startowej. Może on być przemieszczany w stronę 
FAF, ale nie dalej niż do punktu obliczonego w 
następujący sposób: 
  
 OCH  końcowego podejścia  - 15 
D =       ------------------------------------------ 
          0,05 
gdzie: 15 to wysokość względna ścieżki zniżania 
              nad progiem. 
D = odległość od THR do MAPt, a 0,05 = 5 procent. 
 
 Uwaga. – MAPt nie jest pomyślany jako 
idealny punkt, z którego pilot powinien dostrzec 
drogę startową.  Jest to punkt, w którym pilot MUSI 
rozpocząć procedurę nieudanego podejścia ze 
względu na obecność przeszkód.  
 
W przykładzie OCH jest równa 89 m. 
 
   89 - 15 
------------  =  1480 m, 
    0,05 
co  jest maksymalną odległością  MAPt od THR,  
która powinna być brana pod uwagę przy określaniu 
granic widzialności podczas podejścia.  
Skorygowana odległość od FAF do MAPt jest równa 
7800 – 1480 = 6320 m (3,41 NM) 
 
Ponownie oblicza się tolerancję (d2) ostatniego MAPt  
dla statku powietrznego kategorii D: 
 
Odległość „b” = 0,19 NM 
 
13 x 190 
----------- = 0,69 NM 
   3600 
 
3,4 x 30 
----------- = 0,54 NM 
   190 
 
RSS = [0,192 + 0,692 + 0,542]0,5 = 0,90 NM = 1670 m  
Odległość od MAPt do SOC wynosi  1670 + 1600 = 
3270 m 
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(patrz rysunek II-2-1-10). 
 
Podobne obliczenia dla statku powietrznego kategorii 
C dają odległość 3010 m. Do obliczenia odległości 
OCA konieczna jest znajomość oddalenia SOC od 
przeszkody. Odległość od THR do przeszkody jest 
zatem równa 6500 m.  Od FAF jest to 7800 = 600 = 
14300 m. 
 
Dla kategorii D oblicza się odległość od FAF do 
SOC: 
 
6320 + 3270 = 9590 m 
 
Odległość od przeszkody do SOC wynosi 14300 – 
9590 =  4710  m 
Podobnie dla kategorii C odległość jest równa 
 
14300 – (66320 + 3010) = 4970 m 
 
Oblicza się OCA dla kategorii D  
240 – (4710 x 0,025) + 30 = 152,3 m = 500 ft 
 
i dla kategorii C: 
 
240 – (4970 x 0,025) + 30 = 145,8 m = 478 ft 
 
Wielkości OCA/H do opublikowania: 
 
Dla kategorii C:  480 (300) ft 
Dla kategorii D:  500 (330) ft 
 

Podsumowanie 
 

W rozpatrywanym przykładzie procedura wstępna 
została oparta na przyjętym założeniu ulokowania 
NDB w FAF.  Następnym krokiem jest wskazanie na 
dokładnej mapie (o skali od 1:20000 do 1:100000) 
wycinka terenu, który mógłby zostać zbadany pod 
kątem właściwego fizycznego miejsca lokalizacji 
urządzenia. Wykreśla się linię wskazującą możliwą 
do zaakceptowania lokalizację położoną najbliżej 
progu. Ostateczna wersja procedury może zostać 
zaprojektowana tylko po podjęciu decyzji o 
usytuowaniu NDB. Opcje, które były możliwe, ale 
nie zachodziła potrzeba ich wykorzystania w 
niniejszym przykładzie, są następujące: 
 

1) Obrócić strefę z dwoma zakrętami 180° i 
strefę pośrednią wokół FAF zgodnie z 
ruchem wskazówek zegara, dopóki  
przeszkoda 405 nie znajdzie się na zewnątrz 
strefy. W przypadku podejścia z 
wykorzystaniem VOR lub NDB po minięciu 
FAF w dolocie musi zostać wykonany 
zakręt w lewo. 

 
2) Odwrócić kierunek procedury i ponowne 

ocenić sytuację w zakresie przeszkód. 
 

3) Zastosować procedurę z nawrotem zamiast 
procedury z dwoma zakrętami 180°.   
Procedury z nawrotem mają inaczej 
ukształtowane strefy, jednak wlot w 
procedurę ma się odbywać z trasy w 
granicach ±30°  trasy odlotowej procedury z 
nawrotem, a będzie się wiązało z 
dodatkowym manewrowaniem i 
opóźnieniami w powiązanej procedurze 
wyczekiwania. 

 
4) Ograniczyć prędkość w ramach procedury z 

dwoma zakrętami 180°  lub z nawrotem, co 
spowoduje  zmniejszenie wymiarów strefy.  
Zmniejszenie takie musi być zaznaczone na 
mapie podejścia według wskazań 
przyrządów. Minimalna prędkość, która  
jeszcze pozwala na operacje kategorii D, 
wynosi 185 kt. 

  
5) Zwiększyć wysokość przy FAF przez 

zastosowanie maksymalnego (6,5 -
procentowego) gradientu końcowego 
podejścia.  

 
_________ 
KROK 12 

Promień strefy manewrowania z widocznością 
(krążenia) 

 
Rysunek II-2-1-11 jest przykładem mapy z 
narysowanymi na niej strefami dla czterech kategorii 
statków powietrznych. Należy zauważyć, że krótka 
droga startowa, nieprzewidziana do wykorzystywania 
przez statki powietrzne kategorii C i D,  nie może 
wywierać wpływu na granice odpowiednich stref. 
Mapa, na której sporządzono rysunki, powinna 
zostać zachowana jako trwały zapis archiwalny. 
 
Promienie (patrz tabela II-2-1-1) obliczone dla 
prędkości IAS podanej dla obliczeń manewrów z 
widocznością w tabeli III-1-2 PANS-OPS, tom II  w 
temperaturze ISA + 15° z wykorzystaniem 
zależności:   
 

promień (NM) = [2(TAS + 25)] {większa 
wartość z następujących: (1/60 π)  lub (TAS + 
25)/68620 tg 20)] + stała  dla segmentu prostego 
z tabeli  III-8-2 w PANS-OPS, tom II.   

 
Promienie (patrz tabela II-2-1-2) obliczone dla 
prędkości IAS podanej dla obliczeń manewrów z 
widocznością w tabeli III-1-1 PANS-OPS, tom II,  w 
temperaturze ISA + 15° z wykorzystaniem 
zależności:   

promień (NM) = [2(TAS + 46)] {większa 
wartość z następujących: (1/60 π)  lub (TAS + 
46)/127 094 tg 20)] + stała  dla segmentu 
prostego z tabeli  III-8-1 w PANS-OPS, tom II.
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Tabela II-2-1-1 
_______________________________________________________________________ 
                                                                               Promień w NM (km) 
Wzniesienie 
                   ________________________________________________________________________ 
lotniska (ft) 
                    Kat.A     Kat. B      Kat.C      Kat.D       Kat.E 
_______________________________________________________________________ 
 0  1,65 (3,06) 2,54 (4,70) 4,02 (7,44) 5,03 (9,32) 6,59 (12,21) 
       1000  1,67 (3,09) 2,59 (4,81) 4,11 (7,62) 5,15 (9,54) 6,75 (12,50)                              
       2000  1,69 (3,12) 2,65 (4,91) 4,21 (7,80) 5,28 (9,77) 6,92 (12,82) 
       3000  1,70 (3,16) 2,71 (6,03) 4,31 (7,98) 5,40 (10,01) 7,09 (13,13)                              
       4000  1,74 (3,22) 2,77 (5,13) 4,41 (8,17) 5,54 (10,25) 7,27 (13,46) 
       5000  1,77 (3,28) 2,83 (5,25) 4,52 (8,37) 5,67 (10,51) 7,45 (13,80)                              
       6000  1,81 (3,35) 2,90 (5,37) 4,63 (8,58) 5,82 (10,77)      7,65 (14,17) 
       7000  1,85 (3,42) 2,97 (5,49) 4,75 (8,79) 5,96 (11,05) 7,85 (14,54)                              
       8000  1,89 (3,50) 3,04 (5,62) 4,87 (9,02) 6,12 (11,33) 8,05 (14,91) 
       9000  1,93 (3,58) 3,11 (5,76) 4,99 (9,25) 6,28 (11,63) 8,27 (15,32)                              
     10000  1,97 (3,66) 3,18 (5,90) 5,12 (9,49) 6,44 (11,93) 8,49 (15,72) 
     11000  2,02 (3,74) 3,26 (6,04) 5,26 (9,73) 6,62 (12,25) 8,73 (16,17)                              
     12000  2,07 (3,83) 3,34 (6,19) 5,40 (9,99) 6,79 (12,58) 8,97 (16,61)                              
 
 Uwaga. -  Z uwagi na fakt, że użytkownicy jednostek miar innych niż SI często korzystają z map o skali 
metrycznej, w nawiasach podane są metryczne równoważniki. 
_______________________________________________________________________ 
 
 

Tabela   
_______________________________________________________________________ 
                                                                                         Promień w km 
            ____________________________________________________________ 
Wysokość 
bezwzględna 
(m) MSL  A   B  C  D  E 
__________________________________________________________________________________________ 
 0            3,06             4,69            7,49            9,32           12,22 
         500            3,11             4,86            7,78            9,69           12,71  
       1000            3,16             5,04                  8,09                 10,07                 13,24  
       1500            3,27             5,23            8,41           10,49                13,80 
       2000            3,38             5,43            8,76           10,93           14,39  
       2500            3,51             5,64                  9,12                 11,39                 15,01  
       3000            3,63             5,86            9,51           11,89           15,68 
       3500            3,77             6,10            9,93           12,41           16,39  
       4000            3,92             6,35                10,37                 12,97                 17,15  
_______________________________________________________________ 
   

_________ 
KROK 13 

Oczekiwanie 
 

Manewr 1-minutowego oczekiwania, opartego na 
wykorzystaniu NDB, jest projektowany tak, aby 
zbiegał się w czasie z dwoma zakrętami 180°.  Przy 
pomocy odpowiedniego szablonu należy sprawdzić 
sytuację związaną z przeszkodami i potwierdzić 
minimalną wysokość względną.  
 

_________ 
KROK 14 

Tabele map podejścia według wskazań 
przyrządów 

 
Tabela „czas lotu od FAF do MAPt” 

 
Tabelę oblicza się za pomocą następującego wzoru: 
3600 x D 
------------   =  T  (w sekundach) 
    GS 
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gdzie: D = odległość od FAF do MAPt; a 
 GS = prędkość względem ziemi 
 
W punkcie Dyskusja kroku 11 ustalono, że odległość 
od FAF do MAP wynosi 6320 m lub 3,41 NM. Przy 
użyciu jednostek nie-SI oblicza się  następującą 
wartość dla 120 kt: 
 
 
   3600 x 3,41 
----------------  =  102,3 s  =  1 min 42 s  
       120 
 
120 kt  =  222 km/h 
 
 
Przy użyciu jednostek SI przeprowadza się 
następujące obliczenie:  
 
   3600 x 6,32 
-------------------  =  102,49 s  =  1  min  42 s 
        222 
 

Tabela „prędkość zniżania” 
 

 
Tabelę oblicza się za pomocą następującego wzoru: 
 
GS x 1000 x gradient zniżania (lub tg kąta) 
-----------------------------------------------------  = m/s, 
  3600 
 
gdzie GS jest prędkością względem ziemi w km/h. 
 
 

 
Dla prędkości 222 km/h i gradientu zniżania 5 
procent (lub tangens kąta) wyliczona zostaje 
następująca wielkość zniżania: 
 
   222 x 1000 x 0,05 
--------------------------  =  3,08  m/s 
            3600 
 
Zniżanie w stopach na minutę oblicza się z  
następującego wzoru: 
 
 GS x 6076,1 x gradient zniżania (lub tg kąta) 
------------------------------------------------------  
  60 

 
Przykład:  Dla prędkości 120 kt i zniżania 5 procent: 
 
   120 x 6076,1  x  0,05 
------------------------------  =  608  ft/min 
         60 

 
_________ 
KROK 15 

Sporządzanie mapy podejścia według wskazań 
przyrządów 

 
Specyfikacje dla układu map podejścia według 
wskazań przyrządów są zawarte w Załączniku 4 i w 
Aeronautical Chart Manual (Doc 8697). Dwie mapy 
podejścia według wskazań przyrządów, 
zaprojektowane w niniejszym rozdziale, z których 
jedna jest oparta na jednostkach standardowych, a 
druga na niestandardowych, są przedstawione na 
rysunkach II-2-1-12 i II-2-1-13.

 
 



II-2-1-10                                Podręcznik opracowywania procedur lotów według wskazań przyrządów                            
_________________________________________________________________________________                              

 
Copyright Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego 
Dostarczone przez IHS na licencji ICAO 
Reprodukowanie i udostępnianie w sieci bez licencji IHS zabronione               Bez prawa odsprzedaży 

 
 

 
 

Rysunek II-2-1-1 
 

  

 

Rysunek II-2-1-2 
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Rysunek II-2-1-3. Wzniesienia na mapie w metrach. Wzniesienia punktów zaznaczonych na mapie są 
wzniesieniami nad poziom ziemi. Dodano zapas 25 m na roślinność. Kwadrant SE jest zdominowany przez 

maszt. 
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Rysunek II-2-1-4. Obliczanie wysokości bezwzględnej zakrętu 
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Rysunek II-2-1-5 
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Rysunek II-2-1-6 
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Rysunek II-2-1-7 
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Rysunek II-2-1-8 

 
 
 
 
 

 
 

Rysunek II-2-1-9 
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Rozdział  2 
 

Procedura z użyciem pozalotniskowej NDB lub VOR  
- Statki powietrzne kategorii A/B

  
 
Wykorzystując przykład z rozdziału 1 niniejszego 
działu, dla drogi startowej RWY 11 lotniska 
DONLON/Slipton opracowuje się, jako uzupełnienie, 
procedurę dla statków powietrznych kategorii A/B. 

 
_________ 
KROK 1 

Patrz rozdział 1 niniejszego działu, kroki 1 i 2. 
 

_________ 
KROK 2 

Pośrednia strefa podejścia, czas odlotu  
w procedurze z dwoma zakrętami 180° 

 
Poprzeczna granica pośredniej strefy podejścia jest 
taka sama jak w kroku 4 w rozdziale 1 niniejszego 
działu, lecz długość strefy jest w miarę możliwości 
mniejsza, w zależności od wielkości użytego 
szablonu procedury z dwoma zakrętami 180°.  
Wielkość procedury z dwoma zakrętami 180° zależy 
od nominalnego czasu odlotu.  Ten czas określa się w 
taki sam sposób jak w rozdziale 1 niniejszego działu, 
w kroku 5. Należy sporządzić taki sam wykres jak na 
rysunku II-2-1-4 w rozdziale 1 niniejszego Działu. 
Zaznaczyć początkową wysokość bezwzględną na 
pionowej skali wysokości bezwzględnych przy FAF, 
tak jak pokazano poniżej na rysunku II-2-2-1.  
Nanieść 1-minutowe zniżanie dla kategorii A/B i 
wrysować linie maksymalnego zniżania odlotu i 
dolotu. Wobec wysokości bezwzględnej zakrętu 
2100 ft (640 m)  MSL (takiej samej, jak dla kategorii 
C/D), aby pozostać w maksymalnych 
dopuszczalnych granicach zniżania, jest konieczne 
zwiększenie nominalnego czasu odlotu do 1 min 30 
s. 
 
 Uwaga. -  Jeśli wyspecyfikowano dwa  różne  
czasy odlotu, to publikuje się dwie odrębne mapy 
podejścia według wskazań przyrządów. 
 

_________ 
KROK 3 

Strefa procedury z dwoma zakrętami 180° 
 

Należy zauważyć, że mierząca 3000 ft strefa 
procedury z dwoma zakrętami 180° dla 1 min 30 s w 

odniesieniu do kategorii A/B (patrz rysunek II-2-2-2) 
znajduje się na już stosowanych szablonach kategorii 
C/D. Można zatem wyznaczyć taką samą minimalną 
względną wysokość odlotowa. Należy zauważyć, że 
takie same wartości wysokości względnej dla 
kategorii A/B i C/D  są wysoce pożądane.  

 
_________ 
KROK 4 

Podejście końcowe 
 

Gdy został obliczony koniec wstępnego segmentu 
nieudanego podejścia (SOC) (krok 6), OCA/H dla 
końcowego podejścia można obliczyć jak w 
Rozdziale 1 niniejszego działu, krok 8. 

 
_________ 
KROK 5 

Pozycja rozpoczęcia  procedury po nieudanym 
podejściu   (MAPt)  

 
Jest wysoce pożądane, aby punkt rozpoczęcia 
procedury po nieudanym podejściu  MAPt  był 
wspólny dla wszystkich kategorii statków 
powietrznych.  Odległość od FAF do MAPt została 
już obliczona (rozdział 1 niniejszego działu) jako 
6,32 km (3,41 NM). 
 

_________ 
KROK 6 

Tolerancja strefy MAPt w kierunku wzdłużnym 
 

Wymiar strefy MAPt w kierunku wzdłużnym oblicza 
się w sposób następujący: 
 
Statki powietrzne kategorii A: 
 
Prędkość = 100 kt IAS.   TAS na 1000 ft MSL 
wynosi 104 kt. 
 
Odległość „b” = 0,2 NM 
 
 13 x 104 
          -------------- = 0,38 NM 
    3600  
             3,4 x 30 
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          -------------- = 0,98 NM 
    104 
 
RSS = [0,22 + 0,382 + 0,982]0,5 = 1,07 NM = 1980 m 
 
X = 0,48 NM = 890 m 
 
Odległość od MAPt do SOC = 1980  +  890 = 2870 
m. 
Odległość od FAF do SOC = 6320  +  2870 = 9190 
m. 
 
Statki powietrzne kategorii B: 
 
Prędkość = 130 kt IAS.  TAS na 1000 ft MSL wynosi 
133 kt. 
 
Odległość „b” = 0,2 NM 
 
 13 x 133 
          -------------- = 0,48 NM 
    3600 
 
 3,4 x 30 
          -------------- = 0,77 NM 
    133 
 
RSS = [0,22 + 0,482 + 0,772]0,5 = 0,93 NM = 1720 m 
 
X = 0,61 NM = 1140 m 
 
Odległość od MAPt do SOC = 1720  +  1140 = 2860 
m (patrz uwaga poniżej). 
Odległość od FAF do SOC = 6320  +  2860 = 9180 
m  dla kategorii B. 
 
 Uwaga. – Wartość dla kategorii A jest 
bardziej krytyczna niż wartość dla kategorii B. Choć 
w tym przykładzie różnica jest mała, zwiększa się ona 
znacząco dla dużych odległości między FAF i MAPt, 
a efekt ten jest wzmocniony, jeśli uwzględni się 
minimalne i maksymalne prędkości statków 
powietrznych w każdej kategorii. Jest to szczególnie 
istotne wtedy, kiedy, procedura ma być realizowana 
przez samoloty wolne. 
 

 
 
 
 

_________ 

KROK 7 
Strefa nieudanego podejścia 

 
 
Dokładne wartości OCA oblicza się tak jak w 
rozdziale 1 niniejszego działu, w Dyskusji kroku 11: 
 
Kategoria A: 240 – (5110 x 0,025) + 30  =  142,3 m 
= 467 ft 
Kategoria B: 240 – (5120 x 0,025) + 30  =  142,0 m = 
466 ft 
 
Wartością OCA/H publikowaną dla kategorii A/B 
staje się więc 470 m (290 ft), czyli wartość taka sama 
jak OCA/H podejścia końcowego. 
 

_________ 
KROK 8 

Strefa oczekiwania 
 

Ma zastosowanie taka sama strefa oczekiwania, jak 
dla kategorii C/D (patrz rozdział 1 niniejszego 
działu). 

 
_________ 
KROK 9 

Minima krążenia 
 

Wielkości OCA/H dotyczące krążenia zostały 
obliczone w rozdziale 1 niniejszego działu, rysunek 
II-2-1-11. 
 

_________ 
KROK 10 

Mapy podejścia według wskazań przyrządów  
 

Dwie mapy podejścia według wskazań przyrządów, 
zaprojektowane w niniejszym rozdziale, z których 
jedna jest oparta na jednostkach standardowych, a 
druga na jednostkach niestandardowych, są 
przedstawione na końcu rozdziału (patrz rysunki II-
2-2-3  i  II-2-2-4). 
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Rozdział  3 
 

Procedura z użyciem NDB lub VOR na lotnisku – 
Urządzenie na lotnisku (VOR lub NDB)
  

3.1 WSTĘP 

 
Lotnisko BROMBURG jest położone w terenie 
górzystym. Istnieje potrzeba, aby miało ono NDB dla 
nawigacji trasowej oraz podejścia według wskazań 
przyrządów. Energia elektryczna jest dostępna na 
lotnisku, ale umieszczenie NDB z dala od drogi 
startowej jest uważanie za zbyt kosztowne. Zatem 
projektuje się procedurę uwzględniającą obecność 
NDB na lotnisku (patrz rysunek II-2-3-4). 
 
NDB musi zostać umieszczone na przedłużonej linii 
centralnej (osi) drogi startowej, jeśli to możliwe, albo 
przed, albo za drogą. Z uwagi na wykres wiatrów na 
lotnisku, preferowana jest droga startowa RWY 09. 
 

 
3.2   PRZYKŁAD PROJEKTU PROCEDURY 

 
Dane 

 
Droga startowa: 09/27, długość = 1100 m 
  Wzniesienie lotniska = 363 m  
                             (1190 ft) MSL 
                Wzniesienie progu = 362 m 
                             (1187 ft) 
                Kurs magnetyczny = 092°/272° 
 
Deklinacja magnetyczna:   3°W 
 
Statki powietrzne: tylko kategorii A i B 
 
Powstaje następujące pytanie: Czy ze względu na 
sytuację w zakresie przeszkód istnieje możliwość 
wykonania procedury na drogę startową 09 lub 27, 
czy tylko procedury krążenia. Najbardziej krytyczną 
częścią tej procedury jest strome zniżanie, konieczne 
w procedurze z dwoma zakrętami 180° i z nawrotem. 

_________ 
KROK 1 

Podejście końcowe 
 

Urządzeniem na lotnisku jest to, które znajduje się w 
odległości nie większej niż 1 NM od najbliższego 
fragmentu użytecznej powierzchni lądowania. 
Oznacza to, że na danym lotnisku urządzenie może 
być umieszczone w odległości do 1 NM przed 
progiem lub w odległości 1 NM plus długość drogi 

startowej za progiem. Niniejsze przykłady ilustrują 
dwie sytuacje ekstremalne. 
 
W rozważanym przykładzie zakłada się, że 
urządzenie, w miarę możliwości radiolatarnia NDB,  
ma zostać umieszczone na przedłużeniu linii 
centralnej (osi) drogi startowej, nie bliżej progu niż 
jest to możliwe ze względu na powierzchnie 
omówione w Załączniku 14. Literą kodu drogi  
startowej jest C. Powierzchnia wznoszenia po starcie 
ma nachylenie 2 procent, ponieważ droga startowa 
jest główną drogą startową. Przy założeniu, że 
wysokość anteny NDB wynosi 15 m, urządzenie nie 
powinno być umieszczone bliżej progu niż: 
 
    15 
 -------- + 60 = 810 m 
  0,02 
 
pod warunkiem, że powierzchnia gruntu nie znajduje 
się powyżej wzniesienia progu. 
 
60 m to odległość od progu (THR) do linii, od której 
rozpoczyna się pochylenie powierzchni 
przewidywanej w Załączniku 14. 
  
Jeśli założono lokalizację 850 m przed progiem, to 
oblicza się wysokość bezwzględną nad NDB, po 
której ma nastąpić zmniejszanie wysokości z 
gradientem 5 procent od NDB do THR z wyjściem 
nad THR w punkcie 15 m nad nim: 
 
850 x 0,05 + 15 + 362 = 419,5 m 
  

_________ 
KROK 2 

Minimalne sektorowe wysokości bezwzględne  
 

W niniejszym przykładzie wyznaczono następujące 
MSA ze środkiem na lotnisku (porównaj z krokiem 4 
rozdziału 1 niniejszego działu). 
 
Sektor NE 4400 ft,  sektor SE 2600 ft,  sektor SW  
3200 ft,  sektor NW 5100 ft MSL. 
 

Dyskusja  
 

Minimalne sektorowe wysokości bezwzględne  
wskazują, że teren otaczający lotnisko jest wysoki i 
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że wiele wysokości względnych  musi zostać 
zmniejszonych w procedurze. Jeszcze się okaże, jaki 
można zastosować czas odlotowy przy 
uwzględnieniu wymiarów strefy procedury z dwoma 
zakrętami 180°. 

_________ 
KROK 3 

Zniżanie podczas lotu w odlotowym i dolotowym 
odcinku drogi  

w procedurze z dwoma zakrętami 180°  
 

Teraz można sporządzić wykres odnoszący się do 
zniżania na odlotowym i dolotowym odcinku drogi 
(patrz rysunek II-2-3-1). Radiolatarnia NDB jest 
wskazana za pomocą linii pionowej. Zniżania w 
czasie odlotu są podane dla czterech sektorowych 
minimalnych wysokości bezwzględnych MSA. 
Zniżanie w dolocie jest zaznaczone do wysokości  
420 m MSL (obliczonej w kroku 1). 
 
Przecięcie linii zniżania w odlocie z 5100 ft MSL z 
linią maksymalnego zniżania w dolocie wskazuje, że 
statki powietrzne zbliżające się do NDB od strony 
sektora NW potrzebują 3 min w odlocie, zakrętu na 
wysokości bezwzględnej 2700 ft i wykorzystania 
prawie maksimum dopuszczalnego zniżania. Przed 
określeniem czasu odlotowego konieczne jest 
zbadanie sytuacji w zakresie przeszkód w strefie 
procedury z dwoma zakrętami 180°, mając na 
uwadze najniższą możliwą wysokość bezwzględną w 
zakręcie przed końcowym podejściem. 
 

_________ 
KROK 4 

Strefa procedury z dwoma zakrętami 180°  
 

Opracować szablon dla kategorii A/B, 
uwzględniający 2,0 min odlotu i wysokość 
bezwzględną 6000 ft MSL. Odpowiednie dla tej 
pracy skale mapy zawierają się w zakresie od 
1:100000 do 1:250000. Rysunek II-2-3-2 pokazuje 
strefę procedury z dwoma zakrętami 180°  wraz ze 
strefą końcowego podejścia i strefą nieudanego 
podejścia z prostej.  Za pomocą tego szablonu można 
przestudiować wpływ przeszkód na bezwzględną i 
względną wysokość zakrętu, jak również  OCA/H w 
strefie końcowego podejścia.  
 
Wskazać wszystkie znaczące przeszkody wokół 
lotniska wraz z ich wzniesieniem nad poziom morza 
(MSL) wyrażonym w metrach. Umieścić szablon na 
mapie i skontrolować przeszkody. Wybrano 
lokalizację NDB 850 m przed progiem na 
przedłużeniu linii centralnej (osi) drogi startowej i 
potwierdzono, że maszt anteny nie przebija 
powierzchni podejścia, przewidywanej w Załączniku 
14 ani powierzchni wznoszenia po starcie. Sprawdza 
się MSA, która ma teraz środek na NDB. 
 

Spojrzeć na rysunek II-2-3-2. Są wskazane dwie 
przeszkody. Decydującą rolę odgrywa przeszkoda 
398. Po dodaniu MOC 300 minimalna wysokość 
bezwzględna zakrętu osiąga 698  m (co zaokrągla się 
do 2300 ft MSL). Przeszkoda 600 znajduje się  w 
drugorzędnej  strefie  3,5 km od zewnętrznej granicy. 
 
Zmniejszone MOC nad przeszkodą 600 wynosi: 
 
   3,5 
--------  x  300  = 57 m 
  18,5 
 
Wysokość bezwzględna  zakrętu jest równa  600 + 57 
= 657 m  (co w zaokrągleniu daje 2200 ft MSL).  
Przeszkoda 398 determinuje najniższą możliwą 
bezwzględną wysokość zakrętu 2300 ft MSL. 

_________ 
KROK 5 

Określenie czasu w odlocie 
 

Spojrzeć na rysunek II-2-3-1. Pokazano dwie 
względne wysokości zakrętu, 2700 i 2300 ft MSL.  
Jeśli wybiera się bezwzględną wysokość zakrętu  
2700 ft MSL, to musi być przeprowadzone 
sprawdzenie za pomocą szablonu dla odlotu 3-
minutowego. Jeśli żadna z przeszkód nie powoduje 
zwiększenia wysokości bezwzględnej zakrętu, 
wówczas 3-minutowy czas odlotowy będzie dotyczył 
statków powietrznych nadlatujących z wszystkich 
kierunków. Lotnisko BROMBURG jest tak 
usytuowane, że większość przylotów odbywa się z 
kwadrantów SW i SE i na wysokości 3200 ft lub 
mniejszej.  Dlatego preferowany jest w odlocie czas 
2 minut i bezwzględna wysokość zakrętu 2300 ft.  
Statki powietrzne przybywające z NW i NE przed 
wlotem w procedurę z dwoma zakrętami 180°,  
muszą zmniejszyć wysokość względną  do 2300 ft w 
kręgu strefy oczekiwania. Statki powietrzne 
przybywające z kwadrantów SE i SW potrzebują w 
procedurze z dwoma zakrętami 180° czasu w odlocie 
nie dłuższego niż 2  min. 
 

Dyskusja 
 

W niniejszym przykładzie NDB umieszczono na 
przedłużeniu linii centralnej (osi) drogi startowej. 
Odchylona linia drogi – patrz rozdział 4 niniejszego 
działu, krok 1.  
W kroku 2 wspomniano, że NDB może również być 
zlokalizowane za progiem drogi startowej. Ilustruje 
to następujący przykład. 
Załóżmy, że procedura z użyciem lotniskowych NDB 
lub VOR ma zostać zaprojektowana dla drogi 
startowej RWY 27 na lotnisku BROMBURG z 
wykorzystaniem NDB BB. Odległość THR od NDB 
jest równa  1100 + 850 = 1950 m za THR 27. 
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Ponieważ na rysunku II-2-3-1 oś pozioma wskazuje 
czas, to odległość 1950 m musi zostać przekształcona 
w czas (patrz rysunek II-2-3-3). 
 
Prędkość odlotu w kategorii A wynosi 110 kt IAS lub 
118 kt TAS albo 1,97 NM/min = 3,05 km na minutę.  
 
Odległość  1950 m  jest pokonywana w czasie: 
 
  1,95 
-------- = 0,64 min 
  3,05 
 
Do nadrobienia odległości od THR do NDB, jaką 
pokonują statki powietrzne najwolniejszej kategorii 
jest potrzebna jedna minuta. Z punktu położonego 15 
nad THR wykreśla się linię maksymalnego zniżania 
w dolocie, a z wysokości MSA kwadrantu NW 5100 
ft MSL - linię maksymalnego zniżania w odlocie. 
Gdy jako najniższą możliwą bezwzględną wysokość 
zakrętu wskazuje się 2400 ft MSL,  jest oczywiste, że 
jeśli ma nie zostać przekroczony maksymalny czas 
zniżania w dolocie,  potrzebny jest czas w odlocie 3 
min 30 s i do tego punktu wymagane jest 
maksymalne zniżanie w odlocie od  5100 m MSL.  
 
Według PANS-OPS wydłużenie czasu w odlocie 
poza 3 min może być rozważane tylko w 
wyjątkowych okolicznościach. 
 
Dla kontroli przeszkód musi zostać sporządzony 
szablon procedury z dwoma zakrętami 180° dla 3 
min 30 s. 
 
Alternatywę stanowi podejście według wskazań 
przyrządów na drogę startową  RWY 09, po którym 
wykonuje się krążenie do RWY 27. 
  

_________ 
KROK 6 

Ustawienie w linii centralnej (osi) 
 

Linią drogi w dolocie jest przedłużona linia centralna 
(oś) drogi startowej, kurs magnetyczny 092°.  
                                _________ 

KROK 7 
Strefa końcowego podejścia – OCA/H 

 
Spojrzeć na rysunek II-2-3-2. Minimalne 
przewyższenie nad przeszkodami MOC w strefie 
końcowego podejścia wynosi 90 m (295 ft), 
zmniejszone w strefach drugorzędnych.  Przeszkoda 
398 określa OCA, która staje się równa 398 + 90 = 
488 m. Daje to dokładną wartość 1601 ft, 
zaokrąglaną do OCA równej 1610 ft.  OCH wynosi  
488 – 363 = 125 m (410 ft).  Jest to już 
„zaokrąglony” przyrost.  

 
 

________ 
KROK 8 

Podejście nieudane 
 

Spojrzeć na rysunek II-2-3-2. Punkt rozpoczęcia  
procedury po nieudanym podejściu (MAPt) jest 
umieszczony na NDB. Tolerancja pozycji (fix) 
wynosi 0 m. Odległość od MAPt do SOC jest równa 
d + X  dla kategorii A i B, gdzie  wartości  d  i  X  
uzyskuje się z PANS-OPS (patrz rozdział 1 
niniejszego działu, krok 10): 
 
Kategoria A:  0,1 + 0,48 = 0,58 NM = 1,1 km 
Kategoria B:  0,12 + 0,61 = 0,73 NM = 1,4 km 
 
Zakłada się, że na nieudane podejście nie wpływają 
żadne przeszkody. Zatem Tym samym wysokość 
OCA/H końcowego podejścia = proceduralnej 
wysokości OCA/H. 

 
_________ 
KROK 9 

Minima krążenia 
 

Wyznaczono następujące minima krążenia (patrz 
rozdział 1 niniejszego działu, krok 12): 
 
Kategoria A:  1580 (383).  Kategoria B:  1620 (423) 
ft; nie mogą jednak być publikowane niższe wartości 
niż OCA/H dla podejścia z prostej. 
 

_________ 
KROK 10 

Oczekiwanie 
 

Procedura oczekiwania pokrywa się z procedurą z 
dwoma zakrętami 180° i została już sprawdzona.  
   

_________ 
KROK 11 

Tabele map podejścia według wskazań 
przyrządów 

 
Dla tego typu procedury nie są wymagane żadne 
tabele, z wyjątkiem OCA/H. 
 

_________ 
KROK 12 

 
Sporządzanie mapy podejścia według wskazań 

przyrządów 
 

Dwie mapy podejścia według wskazań przyrządów, 
zaprojektowane w niniejszym rozdziale, z których 
jedna jest oparta na jednostkach standardowych, a 
druga na jednostkach niestandardowych, są 
przedstawione na rysunkach II-2-3-4  i  II-2-3-5. 
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Rozdział  4 
 

Procedura VOR/DME
  

4.1 WSTĘP 
 

Urządzenie VOR/DME ma być zainstalowane na 
lotnisku SIRPA. W tym przykładzie zostanie 
zaprojektowana procedura podejścia według wskazań 
przyrządów na drogę startową 09 obejmująca 
procedurę z dwoma zakrętami 180° i standardową 
trasę dolotu z korytarza Amber 5. 
 
Ze względów technicznych urządzenie VOR/DME 
musi być umieszczone na północ od linii centralnej 
(osi) drogi startowej. 
 
 Uwaga. – Zwykle preferuje się umieszczenie 
urządzenia na przedłużeniu linii centralnej (osi) 
drogi startowej. 
 

4.2  PRZYKŁAD PROJEKTU PROCEDURY 
 

Dane 
 

Droga startowa: 09/27, długość = 2000 m 
          Wzniesienie progu = 460 m (1510 ft) 
          Wzniesienie lotniska = 466,3 m  
                       (1530 ft) 
          Kurs magnetyczny = 087°/267° 
 
Deklinacja magnetyczna: 1° W 
 
Statki powietrzne: kategorie od A do D 
 
Urządzenia VOR/DME są umieszczone w tym 
samym miejscu 950 m za progiem THR 09 i 300 m 
na północ od linii centralnej (patrz rysunek II-2-4-1). 
 

Procedura z dwoma zakrętami 180° 
 

Procedura z dwoma zakrętami 180° ma być 
zaprojektowana jako procedura „nadlotniskowa” 
przedstawiona w rozdziale 3 niniejszego działu; 
publikuje się ją na odrębnej mapie podejścia z 
wykorzystaniem wskazań przyrządów. Ta procedura 
nie jest w tym miejscu projektowana. 
 

Trasa dolotu 
 

Korytarz  Amber 5 jest ukierunkowany na radialu R-
220 DON. Trasę dolotu projektuje się z  
wykorzystaniem łuku DME, bez procedury z dwoma 
zakrętami 180° i bez procedury  z  nawrotem.  
 

Pozycja (fix) rozpoczęcia podejścia pośredniego (IF) 
ma znajdować się na przedłużeniu linii drogi 
podejścia końcowego. 
 
Pozycja (fix) rozpoczęcia podejścia początkowego 
(IAF) ma być umieszczona na linii centralnej (osi) 
korytarza. 
 
Najniższa rozporządzalna wysokość bezwzględna w 
korytarzu jest równa 5000 ft. 
 

_________ 
KROK 1 

Linia drogi dolotu – ustawienie w linii 
 

Pozycją (fix) rozpoczęcia podejścia końcowego FAF 
jest pozycja (fix) DME na podejściu końcowym.  
Odległość od progu zależy od sytuacji stwarzanej 
przez przeszkody w strefie pośredniej i  musi zostać 
oceniona.  
 
Linia drogi końcowego podejścia powinna spotkać 
się z linią centralną (osią) drogi startowej w 
granicach limitu widoczności (normalnie 1600 m). 
Odległość od punktu spotkania do progu musi być 
oparta na ocenie operacyjnej. Punkt ten nie może  
jednak leżeć na linii centralnej (osi) bliżej niż 1400 m 
od progu.  
 
Rozważa się następujące czynniki: 
 

a)  OCA/H – potrzeba identyfikacji drogi 
startowej przed zakrętem; 

 
b) wielkość statku powietrznego – 

większy/szybszy wymaga do wykonania 
zakrętu większej odległości  itd. 
 

W tym przykładzie wybiera się i oblicza odległość od 
punktu położonego 1400 m przed progiem do kąta 
przechwycenia: 

 
            300 

Tangens kąta  spotkania  =  ---------------  =  0,1277 
    1400  +  950  
 

Zatem kąt przechwycenia  =  7,2° 
 

Tak więc radial 260 byłby właściwą linią drogi 
końcowego podejścia. 
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Rozpatrując następnie wysokość łatwo zauważyć, że 
statek powietrzny realizujący podejście z 
nominalnym gradientem 5-procentowym będzie 
znajdował się (1100 x 0,05) + 15 = 55 m nad 
progiem. Tym samym OCH większa  niż 55 m jest w 
odniesieniu do powyższego a)  satysfakcjonująca. 

_________ 
KROK 2 

Profil końcowego podejścia 
 

Patrz rozdział 1 niniejszego działu, krok 1 i rysunek 
II-2-4-2. 

_________ 
KROK 3 

Pośredni i końcowy segment podejścia 
 

Narysować symetrycznie wzdłuż radialu R-260 
wstępne granice stref podejścia, końcowej i 
pośredniej, tak jak to zrobiono na rysunku II-2-4-3, 
rozpoczynając od VOR (połówkowa szerokość przy 
VOR 1 NM, rozszerzenie pod kątem 7,8°). Wskazać 
strefy drugorzędne. Ocenić sytuację w zakresie 
przeszkód. Dwie przeszkody w profilu zaznaczyć 
jako „słupy”, tak jak to zrobiono na rysunku II-2-4-2; 
najwyższy z nich , o wysokości 650 m, znajduje się 
w odległości 10800 m od progu.  Pozycja FAF może 
być zlokalizowana albo za przeszkodą (między 
przeszkodą i THR), albo przed nią, w zależności od 
najniższej możliwej wysokości 
bezwzględnej/wysokości względnej zakrętu przed 
wlotem na dolotową linię drogi. Najkrótsza odległość 
DME przed przelotem nad przeszkodą 650 jest  
równa 7 DME.   
 
Określić w przybliżeniu tymczasową lokalizację FAF 
na 7 NM. Wskazać tę odległość na linii drogi dolotu 
na mapie. Patrz rysunek II-2-4-2. Jeśli nominalny 
gradient 5 procent nie ma być przekroczony, to 
zniżanie musi się rozpoczynać w odległości 7 DME 
(12964 m) lub wcześniej. 
 
W strefie końcowego podejścia znajdują się dwie 
przeszkody, z których wyższa ma wysokość 650 m 
MSL i znajduje się około 6 NM (12 km) przed VOR 
(patrz rysunek II-2-4-2). Przeszkoda ta determinuje 
OCA/H w następujący sposób: 
 
Odległość od FAF do THR =  
12964 – 950 = 12014 m = 6,5 NM. 
 
Dla każdej dziesiątej części morskiej mili ponad 6 
NM dodaje się 1,5 m do przewyższenia MOC 75 m.  
MOC = 75 + 8 = 83 m.  OCA = 650 + 83 = 733 m, co 
zostaje zaokrąglone do 2410 ft. Odpowiadające 
wartości OCH wynoszą 460 m (900 ft). 

________ 
KROK 4 

Pozycja (fix) początku obniżania toru – wysokość 
OCA/H końcowego podejścia 

 

Przeszkodę 650 można jednak pokonać, stosując 
pozycję (fix) początku obniżania toru usytuowaną 
bliżej THR. Najprostszym rozwiązaniem jest 
rozwiązanie graficzne. Najniższa dopuszczalna 
wysokość bezwzględna nad przeszkodą wynosi 650 
+ 83 = 733 m. Narysować poziomą linię na 
wysokości 733 m MSL do przecięcia z  linią zniżania 
(którą  tworzy się do około 6500 m od DME).  
Najbardziej oddalony 4 DME (7408 m) jest 
odpowiednio zlokalizowany jako pozycja (fix) 
początku obniżania toru lotu i zapewnia możliwy do 
zaakceptowania gradient do punktu położonego 15 m 
nad progiem. 
 
Zaznaczyć pozycję (fix) tak jak to zrobiono na 
rysunku II-2-4-2. 
 
Przeszkoda za 4 DME ma wzniesienie 510 m:  jeśli 
otrzymuje się pozycję (fix) 7 DME, to wysokość 
OCA/H maleje do 510 + 75 = 585 (125) m lub 1920 
(400) ft.  
Wysokość bezwzględna dla FAF wynosi 1050 m 
(3400 ft) i zapewnia ogólny gradient końcowego 
podejścia 4,8 procent. 
Odległość od progu do punktu na nominalnej ścieżce 
zniżania, w którym osiąga się wysokość OCA/H, 
oblicza się w następujący sposób (patrz krok 1 b)): 
 
   125 – 15 
---------------  =  2292 m 
      0,048 

 
 Uwaga. – Wpływ pochyleń na pozycje (fix) 
DME, w pobliżu lokalizacji DME, powinien być 
przedmiotem kontroli. Zmierzone wzniesienie terenu 
przy urządzeniu DME wynosi 60 m MSL. 
 
Wysokość bezwzględna DME wynosi 1050 m.   1050 
– 60 = 990. 7 DME = 12960 m  (przeciwprostokątna 
w poniższym obliczeniu): 
 
[129602 – 9902]0,5 = 12922 
 
12960 – 12922 = 38 m.  Efekt pochyleń jest 
pomijalny. 

_________ 
KROK 5 

Odległości DME w  funkcji wysokości 
bezwzględnej/wysokości względnej 

 
W przykładzie pozycja (fix) początku obniżana toru 
jest zlokalizowana tak, że ogólny gradient 0,048 
spełni wymagania zarówno pozycji (fix), jak i 
zniżania do progu na wysokości +15 m. W 
przypadku, w którym pozycja (fix) początku 
obniżana toru musi być umieszczona blisko drogi 
startowej, a w ostatnich fazach podejścia jest 
potrzebny bardziej stromy gradient, odpowiednio 
koryguje się zalecane wysokości bezwzględne/ 
wysokości względne. 
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.Dla tabeli umieszczonej na mapie podejścia według 
wskazań przyrządów oblicza się następujące 
wielkości. 
 

1) DME znajduje się za blisko progu. 
  
2) DME znajduje się  3704 – 950 = 2754 m od 

progu. Nominalna względna wysokość 
ścieżki zniżania nad progiem wynosi  (2754 
x 0,048) + 15 = 147 m  lub  483 ft,  
wysokość bezwzględna 607 m  lub  1993 ft. 
 

3) DME:  [(2754 + 1852) x 0,048] + 15 = 236 
m  lub 774  ft, wysokość bezwzględna 696 
m lub 2284 ft. 
 

4) DME: (6458 x 0,048) + 15  = 325 m lub 
1066 ft, wysokość bezwzględna 785 m lub 
2576 ft. 
 

5) DME: (8310 x 0,048) + 15  = 414 m lub 
1358 ft, wysokość bezwzględna 874 m lub 
2868 ft. 

 
6) DME: (10162 x 0,048) + 15  = 503 m lub 

1650 ft, wysokość bezwzględna 963 m lub 
3159 ft. 
  

 
 

_________ 
KROK 6 

Segment podejścia pośredniego  
 

Patrz PANS-OPS, tom II, rysunek III-26-1.  Korzysta 
się z rysunku dolnego.  
 
Długość strefy pośredniej nie może być mniejsza niż 
5 NM, a więc pozycja (fix) IF znajduje się na linii 
drogi dolotu w odległości 12 DME. 
 
Łuk DME kończy się przy pozycji IF.  Promień łuku 
DME jest więc równy 12 DME.  
Radial prowadzący można obliczyć w następujący 
sposób: 
 
Patrz PANS-OPS, tom II, rysunek III-4-1.  Dwie mile 
(NM) radialu prowadzącego, podzielone przez 
odległość od pozycji DME, dają tangens równy 2/12 
= 0,167, co odpowiada 10°. 
 
Patrz rysunek II-2-4-4. Prowadzącym radialem jest  
260 – 10 = 250  lub R-250. 
 
Łuk DME łączy radial od VOR, który znajduje się w 
tym samym miejscu, co DME. W przypadku, gdy łuk 
łączy się z linią kursową ILS, pokrywającą się z linią 
centralną (osią) drogi startowej, kąt może 
przekroczyć 90°. 

 
 

_________ 
KROK 7 

Segment podejścia początkowego  
 

Promień łuku DME wynosi 12 NM. Odległość w 
korytarzu, z jakiej zostaje zainicjowany zakręt, musi 
przekraczać co najmniej 2 NM, by było możliwe 
wygodne wykonanie zakrętu. Opiera się to na ocenie 
operacyjnej. Odpowiednia jest odległość 14 DME. 

 
 

 

_________ 
KROK 8 

Sytuacja tworzona przez przeszkody  
w strefach podejścia, początkowej i pośredniej 

 
Na mapie o skali od 1:100 000 do 1:250 000 
narysować strefę pierwszorzędną i drugorzędną, dla 
stref podejścia: początkowej i pośredniej. Sprawdzić 
strefę pierwszorzędną i drugorzędną pod kątem 
przeszkód. Jeśli nie istnieją żadne przeszkody, to 
zniżanie z najniższej trasowej wysokości 
bezwzględnej w korytarzu może być wykonywane do 
odpowiedniej wysokości bezwzględnej w segmencie 
początkowego podejścia, w tym przypadku 1050 m 
MSL (3500 ft MSL). 
 

_________ 
KROK 9 

Minimalne sektorowe wysokości bezwzględne 
(MSA)  

 
Zakłada się, że zostały ustalone następujące MSA z 
centrum nad VOR: 
 
Sektor NE 4000 ft, sektor SE 4000 ft, sektor SW 
4400 ft (4000 ft przy 10 DME), sektor NW 4800 ft 
MSL. 
 
 Uwaga. -  W sektorze SW wykorzystuje się 
dwie wartości MSA. Założono tu, że przeszkoda 
decydująca o MSA 4400 ft znajduje się co najmniej 5 
NM poza łukiem 10 DME. 
 

 
_________ 
KROK 10 

Oczekiwanie 
 

Oczekiwanie powinno być wyspecyfikowane w 
pozycji (fix) IAF lub może pokrywać się z rejonem 
procedury z dwoma zakrętami 180° albo mogą 
zachodzić oba przypadki. 
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_________ 
KROK 11 

Punkt MAPt, tolerancja wzdłużna strefy MAPt, 
itd. 

 
Patrz rozdział 10 niniejszego działu, Zakręt po 
nieudanym podejściu – nieprecyzyjny. 
 

 
_________ 
KROK 12 

Minima krążenia 
 

Minima krążenia oblicza się jak w rozdziale 1 
niniejszego działu, krok 12. Minima przedstawione 
na mapach podejścia według wskazań przyrządów są 
pokazane na rysunkach II-2-4-4  i  II-2-4-5.   
 

   Uwaga. - Procedura nieudanego podejścia w 
rozdziale 9 niniejszego działu jest kontynuacją 
procedury przedstawionej w niniejszym rozdziale. 

_________ 
KROK 13 

Mapa podejścia według wskazań przyrządów 
 

Tabele „Odległość końcowego podejścia/wysokość 
bezwzględna (wysokość względna)” (patrz krok 6) i 
„Prędkość zniżania/GS” publikuje się na mapie 
podejścia według wskazań przyrządów (patrz rysunki 
II-2-4-4  i  II-2-4-5). Obliczanie prędkości zniżania - 
patrz rozdział 1 niniejszego działu, krok 14. 
Pokazane na mapie wartości OCA/H są 
zdeterminowane przez przeszkody brane pod uwagę 
przy nieudanym podejściu (patrz rozdział 9 
niniejszego działu). 
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Rozdział  5 

 
ILS 

 
 

5.1 WSTĘP 
 

Planowanie instalacji ILS wymaga starannego 
przygotowania obejmującego zaprojektowanie pełnej 
procedury ILS. Ważne jest uzyskanie informacji o 
minimach podejścia według wskazań przyrządów w 
przypadku, gdy zainstalowanie wyposażenia jest 
związane z kosztem dodatkowych urządzeń itd. 
 
Pierwsza przewidziana do zaprojektowania 
procedura podejścia ILS będzie zazwyczaj procedurą 
wstępną. 
 
Droga startowa 22 lotniska AROM ma zostać 
wyposażona w ILS kategorii I i II. 
 
Jako bazowe urządzenie dla procedury VOR/DME 
na drogę startową 04/22 służy VOR/DME  
zlokalizowany 7300 m SW od progu THR 04 na 
przedłużeniu linii centralnej (osi) drogi startowej.  
Wlot w procedurę ILS ma się odbywać z 
wykorzystaniem czterech tras standardowych.  
Procedura z dwoma zakrętami umożliwia wlot 
ogólnokierunkowy. Radiolatarnię NDB umieszcza 
się tak, aby zapewniała optymalne korzyści w 
procedurze. 
 
Końcowe podejście jest wykonywane w dolinie. Z 
lewej strony wznosi się pagórek mogący 
oddziaływać na  ścieżkę schodzenia. 
 

5.2 PRZYKŁAD PROJEKTU 
PROCEDURY 

 
Dane 

 
Droga startowa: Długość = 2000 m 
 Wzniesienie progu = 34 m (110 ft) 
 Wzniesienie lotniska = 39,7 m (130 ft) 
 Kurs magnetyczny = 040°/220° 
 
Deklinacja magnetyczna:    1° W 
 
Statki powietrzne: Kategoria od A do D, 
standardowej wielkości, 2,5-procentowy gradient po 
nieudanym podejściu, kategoria I, kategoria II FD i 
AP. 
 

Wysokość podstawy odniesienia dla ILS (RDH):  15 
m (50 ft) 
 
Proponowany kąt ścieżki schodzenia GP 3°,  a 
odległość  THR – LLZ = 2400 m 
 
Urządzenia istniejące w okolicy: VOR KAVRAN, 
VOR TECHNO, NDB PARKES 
 
Projektowanie procedury ILS jest podzielone na 
cztery główne kroki: 
 

1) Zbadanie wpływu przeszkód na podstawowe 
powierzchnie ILS; 

 
2) Zbadanie wpływu przeszkód na OAS; 

 
3) Zażądanie obliczenia modelu ryzyka 

zderzeń CRM; 
 

4) Zaprojektowanie procedury jako całości. 
 

PANS-OPS przedstawia trzy metody obliczania 
OCA/H: od 1) do 3) powyżej. Zalety i wady tych 
metod są zestawione w tabeli II-2-5-1.  
 
Wszystkie trzy metody wymagają starannego 
zbadania sytuacji w zakresie przeszkód. Dla  
przeszkód na lotnisku wymagana jest mapa o skali od 
1:10000 do 1:25000. Dla przeszkód bardziej 
oddalonych - od 1:25000 do 1:50000.  Pomocne są 
warstwice z różnicami poziomów co 5 lub 10 m. Do 
warstwic dodaje się poprawkę na roślinność, jeśli 
taka istnieje. 
 

5.3 PRZESZKODY W SEGMENCIE 
PRECYZYJNYM 

 
Na początku trzeba określić w przybliżeniu punkt 
rozpoczęcia podejścia końcowego (FAP) i odległość 
zakończenia segmentu precyzyjnego. 
 
Wstępna kontrola przeszkód wskazuje, że: 
 
Potencjalnymi przeszkodami mogą być antena GP i 
statki powietrzne w strefach oczekiwania. Na 
przedłużeniu linii centralnej (osi) drogi startowej, w 
odległości ok. 650 m od progu 22, znajduje się mały 
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 pagórek, a ok. 500 m na północ od drogi startowej 
22 - inne wzniesienie (patrz tabela II-2-5-2).  Zbocze 
dużego wzgórza ok. 3 km na północny wschód od 
progu 22 znajduje się poniżej linii drogi dolotu.  
Może to wywrzeć wpływ na kąt ścieżki schodzenia. 
Wszystkie przeszkody zostały pomierzone i 
stwierdzono, że spełniają wymagania ILS w zakresie 
dokładności. 

 
Po wstępnej kontroli map sporządzić wykaz 
przeszkód, które zostaną zbadane. Jest pożądane, aby 
wysokości przeszkód były odnoszone do wzniesienia 
progu drogi startowej. 
 
W celu identyfikacji każda przeszkoda powinna mieć  
swój własny kolejny numer. 
 
Współrzędne x są dodatnie przed progiem i ujemne 
za progiem. 
 
Współrzędne y są ujemne na lewo od linii drogi 
dolotu i dodatnie na prawo od linii drogi dolotu. 
 
W niniejszym przykładzie każdą przeszkodę uważa 
się za przeszkodę samodzielną, powodującą, że y1 i 
y2 są jednakowo oddalone od linii drogi dolotu. 
Wysokości powinny być skorygowane do 
wzniesienia progu, czyli o 34 m MSL. Margines na 
roślinność wynosi 15 m. 
 
Jednym z wymagań, na których oparte są procedury  
ILS, jest to, aby dla operacji kategorii II i kategorii 
III opisane w Załączniku 14 nie były przebijane 

powierzchnie segmentów podejścia końcowego, 
podejścia pośredniego i odlotu po nieudanym 
podejściu. 

 _________ 
KROK 1 

Opisane w Załączniku 14 powierzchnie 
segmentów podejścia końcowego,  

podejścia pośredniego i odlotu po zaniechanym 
podejściu do lądowania 

 
Pierwszym krokiem jest narysowanie na mapie 
podstawowych powierzchni  ILS w sposób pokazany 
na rysunku II-2-5-1 i przygotowanie wykazu 
przeszkód, które mają zostać zbadane (patrz tabela II-
2-5-2, Wykaz przeszkód). 
 
Przeszkodą 23 jest statek powietrzny oczekujący w 
odległości 120 m od linii centralnej (osi) drogi 
startowej.  
 
Nachylenie wewnętrznej powierzchni pośredniej jest 
równe 33,3 procent. 
Odległość od linii centralnej (osi) drogi startowej 
wynosi 60 m. 
 
Odległość do przeszkody jest równa 120 m. 
 
(120 – 60) x 0,333 = 20 m 
 
Statek powietrzny w strefie oczekiwania nie przebija 
powierzchni. 

 
Tabela II-2-5-1.   Metody obliczania OCA/H 

__________________________________________________________________________________________ 
Zastosowanie   Zalety     Wady  
__________________________________________________________________________________________ 
Podstawowe powierzchnie  ILS  
Szczegółowe planowanie lotniska.       Badanie  może być powiązane              Daje pesymistyczne wartości OCA/H 
Zabezpieczenie dla proponowanych z powierzchniami, o których                   w porównaniu z OAS i CRM. 
nowych konstrukcji.  mowa w Załączniku 14.  Nie uwzględnia korekty GP, RDH, 
Obliczanie OCA/H   Brak ograniczeń opracowania poniżej gradientu nieudanego podejścia lub 
    powierzchni  (ale możliwy wpływ geometrii statku powietrznego. 
    na inne kryteria, tj. krążenie).                Prawdopodobnie identyfikuje 
    Może znaleźć zastosowanie   większą liczbę przeszkód niż OAS. 
    dla identyfikacji przeszkód, które  
    muszą być kontrolowane. 
__________________________________________________________________________________________ 
OAS 
Pobieżna ocena nowych   Małe powierzchnie, zatem mniej  Nie uwzględnia zagęszczenia przeszkód 
urządzeń (np. dla analiz                        przeszkód.   poniżej OAS. Wielka liczba powtarzalnych  
kosztów i zysków).                                Uwzględnia zmienność GP, RDH, obliczeń, bardziej nadających się do 
Obliczanie OCA/H.  geometrii statku powietrznego, komputerowego przetwarzania danych. 
    gradientu nieudanego podejścia. 
__________________________________________________________________________________________ 
CRM 
Obliczanie OCA/H, gdy jest już  Daje najdokładniejszą i najmniejszą Wymaga przetwarzania komputerowego                                          
sfinalizowany główny układ                  wartość OCA/H  zapewniającą                                             
lotniska i potwierdzone są dane  wymagany poziom   
dotyczące przeszkód.  bezpieczeństwa. 
__________________________________________________________________________________________ 
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Przeszkoda 24 to antena GP o wysokości 17 m. Jej 
odległość od linii centralnej (osi) drogi startowej jest 
taka sama jak dla przeszkody 23, która nie przebija 
powierzchni.  
 
PANS-OPS, tom II, tabela III-21-2 wskazuje, że 
można zignorować antenę GP i statki powietrzne w 
strefie oczekiwania w odległości 120 m od linii 
centralnej (osi) drogi startowej oraz statki powietrzne 
znajdujące się między progiem i odległością -250 m. 
Żadna część anteny GP nie przebija powierzchni.  
Odległość od linii centralnej (osi) RWY wynosi 120 
m.  Obie przeszkody można pominąć, jeśli szerokość 
sektora ILS wynosi 210 m a DH dla ILS kategorii I  
jest równe co najmniej 60 m (30 m dla ILS kategorii 
II). 

_________ 
KROK 2 

Pierwsza metoda – podstawowe powierzchnie ILS 
 

Podstawowe powierzchnie  ILS są pokazane w 
PANS-OPS, tom II, rysunek III-21-6.  Jeśli nie ma na  
nich przebić przez przeszkody, to OCA/H dla  
kategorii I i kategorii II jest definiowane przez  

marginesy kategorii statków powietrznych (tabela 
III-2-4) i nie ma  żadnych ograniczeń dla operacji 
kategorii III. 
 
Zbocze pagórka zostało przedstawione jako szereg  
rozstawionych w regularnych odstępach słupów 
(patrz również rysunek zatytułowany „Example 4 
(Page 2)” [Przykład 4 (Str. 2)]  w części  I, dodatku 
D, w „Manual on the Use of the Collision Risk Model 
(CRM) for ILS Operations” (Doc 9274) (Podręcznik 
stosowania modelu ryzyka kolizji dla operacji ILS). 
 
Wysokość, na jakiej są położone podstawowe 
powierzchnie ILS nad każdą przeszkodą  oblicza się 
stosując równania przedstawione w PANS-OPS, tom 
II, rysunek III-21-7. 
 
Przeszkoda O1 znajduje się w  strefie, do której 
stosuje się wzór  z = 0,025 x – 16,5.  
 
Odległość od progu wynosi 3300 m. 
 
z = (0,025 x 3300) – 16,5 = 66

 
Tabela II-2-5-2.  Wykaz przeszkód 

_________________________________________________________________________________________ 
               Kat.I                              Kat.II 
                              Wysokość                          Wysokość 
                x   y1  i  y2   z metrów nad 
      Nr       Opis           (metry)            (metry)          THR              pow. W     pow. X                   pow. W                 pow. X 
_________________________________________________________________________________________ 

        1       Drzewo         3300               -50             71               86,0                112,0 
       2   Drzewo         3300    -150            85       97,7                125,8                                
       3   Drzewo         3300    -250            97     115,2                148,5        
       4       Drzewo         3300              -350          105                  132,8                171,2 
       5   Drzewo         3100      -50            79               80,3       104,8                                   
       6   Drzewo         3300    -150            93       92,5                119,0        
       7   Drzewo         3100    -250            96     110,0                        
       8   Drzewo         3300    -350          108     127,5                164,3        
       9   Drzewo         2900      -50            70              74,6        97,6                     
     10   Drzewo         2900    -150            85       87,2                121,1 
     11       Drzewo         2900              -250            93                  104,7                134,8 
     12   Drzewo         2900    -350          102     122,1                157,5                                
     13   Drzewo         2700      -50            69              68,9    90,5        
     14       Drzewo         2700              -150            81                    81,9                105,3 
     15   Drzewo         2700    -250            89                    99,3                    128,0                                
     16   Drzewo         2700    -350          103     116,8                150,7        
     17   Drzewo         2500      -50            63              63,2                 83,3                       
     18   Drzewo         2500    -150            72       76,5                  98,5        
     19   Drzewo         2500    -250            81        94,0                    121,2                    
     20   Drzewo         2500    -350            91     111,5                143,9 
     21       Pagórek           650                   0            16              10,5     17,1 
     22   Pagórek           450    -180            25       27,4                  35,3                                
     23   Oczekujący    -170      120            12  *    
   statek pow.        
     24       GP            -260              -120            17  * 
     25   LLZ              -2393          0              0                                                 

*   Te  przeszkody są wyłączone w oparciu o zasadę, zgodnie z którą wysokości decyzji poniżej 200 ft dla 
kategorii I lub 100 ft dla kategorii II  nie będą autoryzowane (PANS-OPS, tom II, 21.4.7.3, tabela III-21-2) 
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Wysokość przeszkody wynosi 71 m, tak więc 
przeszkoda przebija powierzchnię. 
 
Przeszkoda 17 jest usytuowana w strefie, do której 
odnosi się równanie  z = 0,02 x – 1,2: 
 
Z = (0,02 x 2500) – 1,2 = 48,8 
 
Wysokość przeszkody wynosi 63 m, tak więc 
przeszkoda przebija powierzchnię.  
 
Jest wyraźnie widoczne, że aby uzyskać 
zadawalające wartości OCH, należy użyć bardziej 
zaawansowanej metody. Następny krok będzie więc 
poświęcony zastosowaniu metody OAS. 

  
_________ 
KROK 3 

Druga metoda – kategoria I, powierzchnia  oceny  
przeszkód (OAS) 

 
W celu zdefiniowania systemu powierzchni oceny 
przeszkód, wskazać powierzchnie na odpowiedniej 
mapie, której skala wynosi np. 1:50 000 lub 1:100 
000. Skale od 1:10 000 do 1:25 000 są zalecane dla 
kontroli przeszkód w pobliżu drogi startowej (patrz 
również rysunek II-2-5-2).  
 
Droga startowa ma długość 2000 m. Odległość od 
LLZ do THR wynosi 2400 m. Proponuje się, aby kąt 
ścieżki schodzenia był równy 3°. 
 
Załącznik 10, tom I, 3.1.5 zawiera następujące 
zalecenie: 
 
„Zalecenie. – Kąt ścieżki schodzenia ILS powinien  
wynosić 3 stopnie. Nie należy używać kątów ścieżki 
schodzenia ILS większych niż 3 stopnie, poza 
sytuacją, gdzie niemożliwe jest zastosowanie 
alternatywnych środków zapewniających minimalne 
przewyższenia nad przeszkodami.” 
 
Tabela stałych dla obliczania powierzchni OAS, 
przedstawiona jako tabela II-2-5-3, jest reprodukcją z 
PANS-OPS, tom II, dodatek I do części III. 
 
Równanie wysokości 
 
z = Ax + By + C 
 
wykorzystuje się do obliczenia wysokości OAS: (z) 
w dowolnej lokalizacji (x, y) odniesione do  
wzniesienia progu. X i y to współrzędne drogi 
startowej, z wysokością nad progiem, wartości A, B i 
C są wzięte z tabeli II-2-5-3. Jeśli przeszkoda jest 
usytuowana w pobliżu przecięcia dwóch 
powierzchni, trzeba wykonać obliczenia stosując 
wzory dla obu powierzchni. Najwyższa z tych dwóch 
powierzchni jest wysokością OAS. 

 Uwaga. – Jeśli któraś z wysokości 
powierzchni OAS jest większa niż wysokość 
przeszkody, przeszkoda ta nie przebija strefy OAS.  
 
Przebicie OAS sprawdza się  w następujący sposób 
(patrz rysunek II-2-5-3): 
 
Przeszkoda O1.  Tabela dla kategorii I: 
Powierzchnia W: 
(0,0285 x 3300) – 8,01 = 86,0 m 
 
Powierzchnia X: 
(0,026534 x 3300) + (0,174940 x 50) = 80,3 m 
Dla przeszkody  O1 nie zachodzi przebicie. 
 
Należy zwrócić uwagę, że współrzędna  y  jest  w 
obliczeniach OAS zawsze dodatnia. 
 
Przeszkoda O2: 
Powierzchnia X: 
(0,026534 x 3300) + (0,174940 x 150) – 16,03 = 97,8 
m 
Dla przeszkody  O2  nie zachodzi przebicie. 
 
Przeszkoda O5: 
Powierzchnia W: 
(0,0285 x 3100) – 8,01 = 80,3 m 
Przeszkoda O5  sięga 79 m, a więc przebicie nie 
zachodzi. 

 
Przeszkoda  21: 
Powierzchnia W: 
(0,0285 x 650) – 8,01 = 10,5 m 
Przeszkoda ma wysokość 16 m i przebija 
powierzchnię. 
 
Czy przeszkoda 21 przebija powierzchnię W 
kategorii II? 
 
(00358 x 650) - 6,19 = 17,1 m 
Nie przebija. 
 
Pozostałe wartości są przedstawione w tabeli II-25-2 
w wykazie przeszkód. Wynikiem zastosowania 
metody OAS jest uzyskanie wiedzy, że co najmniej 
trzy przeszkody, o numerach 6, 13 i 21,  przebijają 
powierzchnię.  
 
Przeszkody 23 i 24 są rozpatrzone w kroku 1.  Co 
najmniej dwa spośród „słupów” reprezentujących 
pagórek przebijają OAS, a pozostałe znajdują się tuż 
pod OAS.  
 
PANS-OPS, tom II, część III, p. 21.1.5.4  wskazuje, 
że trzecia metoda, CRM, powinna być stosowana w 
sytuacji, gdy zagęszczenie przeszkód pod OAS 
uznaje się za nadmierne. Okazuje się to możliwe w 
niniejszym przykładzie.  
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Tabela II-2-5-3 
 
                    DANE ILS OAS ŚCIEŻKI SCHODZENIA 3° - ODLEGŁOŚĆ LLZ/THR 2400 

 
   STAŁE   ILS   OAS    STAŁE OAS 
         ZMODYFIKOWANE  DLA 
  KAT. I     KAT. II   KAT. II -  
         PILOT AUTOMATYCZNY
     
 A      B       C               A             B              C  A B C 
  
W          0,028500    0,000000     -8,01             0,035800    0,000000     -6,19          0,035800   0,000000     -6,19 
W*                 0,042000   0,000000   -12,39 
X           0,026534   0,174940   -16,03              0,034123    0,226993   -20,88             0,039585   0,263324   -24,23 
Y 5,0P   0,016841   0,240476   -27,65              0,024373    0,348029   -40,01             0,024373   0,348029   -40,01 
Z          - 0,050000   0,000000   -45,00           - 0,050000    0,000000   -45,00           - 0,050000   0,000000   -45,00 
Y 4,0P   0,019083   0,225321   -24,96              0,026860    0,317157   -35,13             0,026860   0,317157   -35,13 
Z         - 0,040000   0,000000   -36,00            - 0,040000    0,000000   -36,00           - 0,040000   0,000000   -36,00 
Y 3,0P   0,021466   0,209207   -22,10              0,029359    0,286135   -30,23             0,029359   0,286135   -30,23 
Z         - 0,030000   0,000000   -27,00            - 0,030000    0,000000   -27,00           - 0,030000   0,000000   -27,00 
Y 2,5P   0,022813   0,200100   -20,49              0,030710    0,269368   -27,58              0,030710   0,269368   -27,58 
Z            0,025000   0,000000   -22,50            - 0,025000    0,000000   -22,50           - 0,025000   0,000000   -22,50 
Y 2,0P   0,024215   0,190618   -18,81              0,032072    0,252461    -24,91             0,032072   0,252461   -24,91 
Z          - 0,020000   0,000000   -18,00           - 0,020000    0,000000   -18,00           - 0,020000   0,000000   -18,00 
 

WSPÓŁRZĘDNE SZABLONU OAS – M 
 

WZNIESIENIE PROGU 
 

  KAT. I    KAT. II    KAT. II PILOT  
          AUTOMATYCZNY 
  
  X  Y  X  Y  X  Y 
 
C  281  49  173  66  -286  66 
D  -286  135  -286  135  -286  135 
E   5,0P  -900  178  -900  178  -900  178 
      4,0P  -900  187  -900  187  -900  187 
     3,0P  -900  198  -900  198  -900  198 
     2,5P  -900  205  -900  205  -900  205 
     2,0P  -900  213  -900  213  -900  213 
 
  WYS.WZGL.   WYS.WZGL.   WYS.WZGL. 
  300 m    150 m    150  ** 
  KAT. I    KAT. II    KAT. I PILOT  
          AUTOMATYCZNY 
  X  Y  X  Y  X  Y 
 
C*  10807  167  4362  96  3866  80 
C**          1000  54 
D* 5,0P    5438  981  2576  365  1440  445
    
E*  -6900  1845  -3900  819  -3900                 819 
D* 4,0P    5438    981    2576  365    1187             483 
E*  -8400  2153  -4650  977  -4650             977 
D* 3,0P     5438    981    2576  365      665             561 
E*  -10900  2658  -5900  1235  -5900           1235 
D* 2,5P     5438    981    2576    365        65              651  
E*  -12900  3072  -6900  1445  -6900           1445 
D* 20P     5438    981    2576    365  -1338             862  
E*  -15900  3692  -8400  1759  -8400           1759 
 
P = PROCENT 
** UWAGA 
C** WSPÓŁRZĘDNE ODNOSZĄ SIĘ DO SZABLONU PRZY WYSOKOŚCI 29,6 M,  TJ.  NA PRZECIĘCIU 
POWIERZCHNI  W I W*  (DOTYCZY TYLKO KAT. II Z PILOTEM   AUTOMATYCZNYM). 



II-2-5-6                                   Podręcznik opracowywania procedur lotów według wskazań przyrządów 
_________________________________________________________________________________ 

Copyright Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego 
Dostarczone przez IHS na licencji ICAO 
Reprodukowanie  i udostępnianie w sieci bez licencji IHS zabronione               Bez prawa odsprzedaży 

Do tej pory wysokości względne wszystkich 
przeszkód były szacowane na podstawie warstwic na 
mapie i dodawano do nich 15 m na roślinność. Przed 
obliczeniem wielkości OCA/H, jakie mają zostać 
opublikowane dla procedur precyzyjnych, jest 
normalną praktyką uzyskiwanie bardziej dokładnych 
i pewnych (bo sprawdzonych) danych, 
poświadczonych przez wykwalifikowanego eksperta.  
Różne metody są przedstawione w Podręczniku służb 
lotniskowych (Airport Services Manual), część 6 – 
Sprawdzanie przeszkód (Control of Obstacles) (Doc 
9137). 

_________ 
KROK 4 

Druga metoda - powierzchnie  oceny  przeszkód 
(OAS) kategorii II 

 
Sprawdzić przeszkody od  O1  do O20 w odniesieniu 
do powierzchni kategorii II.  Dla żadnej z nich nie 
zachodzi przebicie. 
 
Przeszkoda 21: 
Wartości W: 
 
(0,0358 x 650) – 6,19 = 17,1 m 
 
Przeszkoda 21 nie przebija powierzchni W, nie ma 
więc potrzeby jej uwzględniania. 
 
Przeszkoda 22: 
Znajduje się poniżej powierzchni X. 
Wskaźnik dyrektywny: (0,034123 x 450) + 
(0,226993) x 180) – 20,88 = 35,3 m 
Pilot automatyczny: (0,039585 x 450) + (0,263324 x 
180) – 24,23 = 41,0 m 
 
Przeszkoda 22 nie przebija powierzchni. 
 
Przestudiowanie wykazu przeszkód wskazuje, że 
żadna przeszkoda nie przebija któregokolwiek 
zestawu powierzchni OAS kategorii II. Minimalna 
separacja między powierzchniami i przeszkodami na 
dużym pagórku wynosi ok. 20 m. Najbardziej 
krytyczna jest przeszkoda o numerze 21, jeden metr 
poniżej OAS. 
 
  Uwaga odnosząca się do OAS kategorii II. – 
Dla OAS kategorii II opublikowane zostały dwie 
tabele: lewa dla wskaźnika dyrektywnego kategorii 
II, prawa zaś dla pilota automatycznego kategorii II.  
Różnice między tabelami są następujące: 
 

a) różne wartości A i B dla powierzchni X; 
oraz 

 
b) te same wartości A i B dla powierzchni W 

plus dodatkowa wartość (W*) dla pilota 
automatycznego kategorii II.  Oznacza to, że 
w przypadku pilota automatycznego istnieją 
dwie powierzchnie W. Powierzchnia W* jest 

bardziej stroma niż powierzchnia W 
(wartość A jest to tangens kąta między 
powierzchnią W i płaszczyzną poziomą) i 
obie powierzchnie przecinają się 1000 m od 
progu (patrz rysunek II-2-5-4). 

_________ 
KROK 5 

Podział na przeszkody podejścia i przeszkody 
podejścia nieudanego oraz obliczenie OCH 

 
Zakłada się, że żadna przeszkoda nie wpływa na 
segment procedury dotyczący nieudanego podejścia. 
Zamiast tego można przestudiować poniższe uwagi 
dotyczące nieudanego podejścia ILS (patrz również 
„Szkolenie z obliczania powierzchni OAS” przy 
końcu niniejszego rozdziału i w załączniku B7). 
 
Przeszkody, które przebijają OAS (lub podstawowe 
powierzchnie ILS) dzieli się przy obliczaniu OAS na 
dwie klasy (przeszkody podejścia i przeszkody 
podejścia nieudanego). Są dwa sposoby podziału 
przeszkód – prosty podział według oddalenia (przed 
lub za -900 m) (patrz rysunek II-2-5-5  i  II-2-5-6) i 
bardziej skomplikowana metoda, przynosząca 
większą korzyść.  Ten drugi podział odnosi się do 
płaskiej powierzchni mającej początek w punkcie -
900 m i pochylającej się ku górze w stronę strefy 
podejścia równolegle do powierzchni ścieżki 
schodzenia.  
Przy zastosowaniu podstawowych powierzchni ILS 
lub OAS, OCH dla przeszkód podejścia/podejścia 
nieudanego otrzymuje się w następujący sposób: 
 

a) przekształcić wysokość wszystkich 
przeszkód nieudanego podejścia (hma) na 
wysokość „równoważnych” przeszkód 
podejścia (ha) za pomocą równania (patrz 
rysunek II-2-5-5): 

 
  hma ctg Z + (900 + X) 
 ha  = ------------------------------- 
        ctg Z + ctg θ 

b) aby otrzymać OCH, wyznaczyć najwyższą 
wartość ha lub wysokość przeszkody 
podejścia i dodać odpowiednie wartości HL 
z PANS-OPS, tom II, tabela III-21-4. 

 
Należy zauważyć, że najwyższa wartość ha uzyskana 
powyżej w b) jest również wysokością  SOC i stosuje 
się ją w kolejnych obliczeniach przeszkód za 
segmentem precyzyjnym. 
                                 _________ 

KROK 6 
Metoda trzecia – model ryzyka kolizji (CRM) 

 
Instrukcje dotyczące przygotowania prośby o 
obliczenie CRM są opublikowane w Podręczniku 
stosowania modelu ryzyka zderzeń (CRM) w 
operacjach ILS (Doc 9274) (Manual on the Use of 
the Collision Risk Model (CRM) for ILS Operations).
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W niniejszym przykładzie zakłada się, że wszystkie 
przeszkody zostały precyzyjnie pomierzone, czego 
wynikiem są skorygowane wysokości. Prośba o 
obliczenie CRM została sporządzona i skierowana do 
ICAO. Kopie prośby i wynik są opublikowane w 
załączniku B5 niniejszego podręcznika. 
 
Zmierzone wielkości wskazują, że kilka przeszkód 
jest wyższych od przeszkód przedstawionych w 
tabeli II-2-5-2 „Wykaz przeszkód” i że przebijają one 
powierzchnie. Przeszkoda 13 o wysokości 71 m 
przebija powierzchnię W na głębokość 2 m.  Mimo 
tego faktu ryzyko nie jest większe niż 6,3 x-10.  
Wyjaśnienie tego jest następujące: kontur 
prawdopodobieństwa CRM 10-7 ma powierzchnię 
zakrzywioną i w tym punkcie znajduje się nad 
powierzchniami geometrycznej oceny przeszkód.  
Gdy sytuacja w zakresie przeszkód jest krytyczna, 
jak w obecnym przykładzie, zawsze wskazane jest 
zastosowanie obliczenia CRM. 

 
_________ 
KROK 7 

Segment precyzyjny OCA/H 
 

W wyniku obliczenia CRM (patrz dodatek B5) 
otrzymano następujące wartości OCA/H kategorii I: 
 
         OCH kategorii A 168 ft (51 m) 
         kategorii B    174 ft (53 m) 
         kategorii C    183 ft (56 m) 
         kategorii D    193 ft (59 m) 
 

Projektowanie segmentu poprzedzającego i 
kolejnego 

 
Przeszkody segmentu precyzyjnego zostały 
przeanalizowane w kroku 1. OCA/H została 
wyznaczona przy zastosowaniu OAS i CRM.  
Segment precyzyjny zaczyna się jednak w punkcie, 
w którym rozpoczyna się zniżanie po ścieżce 
schodzenia w punkcie rozpoczęcia podejścia  
końcowego (FAP). Wysokość i odległość tego 
punktu od progu nie zostały jeszcze precyzyjne 
wyznaczone. Trzeba również obliczyć przedłużenie 
segmentu precyzyjnego w segmencie podejścia 
wyżej niż 300 m ponad wzniesieniem progu.  
 

_________ 
KROK 8 

Lokalizacja markera zewnętrznego (OM)  
i markera pośredniego (MM) 

 
Marker zewnętrzny (OM) i marker pośredni (MM), 
powinny być w miarę możliwości zlokalizowane w 
odległościach zgodnych z Załącznikiem 10.  
Założone w przykładzie położenia są następujące:  
OM 7200 m od THR, MM 1050 m od THR.  
 

  
Uwaga. – Jeśli podejście ma miejsce znad 

wody lub trudnego terenu i nie jest możliwe 
zainstalowanie OM, to marker OM można zastąpić 
pozycją (fix) określoną przez  DME. 
 

_________ 
KROK 9 

Wysokość względna ścieżki schodzenia nad OM i 
MM 

 
Kąt ścieżki schodzenia jest równy 3,0°. 
 
Tangens kąta  3,0° = 0,0524,  co odpowiada 
gradientowi zniżania 5,2 procent. 
 
Względna wysokość ścieżki schodzenia nad OM 
wynosi: 
 
15 + (7200 x tg 3,0°) = 392,3 m = 1287 ft 
 
Wysokość bezwzględna 426,3 m MSL,  1399 ft MSL 
 
Względna wysokość ścieżki schodzenia nad  MM 
wynosi: 
 
15 + (1050 x tg 3,0°) = 70  m = 230  ft 
 
Wysokość bezwzględna 104  m =  390  ft MSL 

 
 

_________ 
KROK 10 

Ustawianie w linii 
 

Linia kursowa LLZ jest centrowana na linię centralną 
(oś) drogi startowej, kurs magnetyczny 220°. 
 
 

_________ 
KROK 11a) 

Planowanie segmentu wstępnego i segmentu 
pośredniego  

 
PANS-OPS stwierdza, że orientacja segmentu 
pośredniego ma być dopasowana do kursu 
generowanego przez radiolatarnię kierunku. 
Optymalna długość wynosi 5 mil morskich (NM).  
Mniejsza odległość powinna być stosowana  tylko w 
przypadku ograniczenia użytecznej przestrzeni 
powietrznej; jeśli tak jest, to stosuje się odległość 
wskazaną w tabeli III-21-1. Odległość powinna być 
wystarczająca do naprawienia błędów przy 
przechwytywaniu LLZ przed osiągnięciem fazy 
zniżania po ścieżce (FAP).  
 
Planuje się, że w segmencie wstępnym na kurs 
generowany przez radiolatarnię kierunku mają 
prowadzić cztery korytarze dolotowe.  
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Procedura z dwoma zakrętami 180° ma tu mniejsze 
znaczenie, ale umożliwia dolot z wszystkich 
kierunków. 
 
Zamierza się umieścić NDB, jeśli jest to możliwe, w 
FAP.  Urządzenie to ma stanowić bazę dla procedury 
z dwoma zakrętami 180°. Ma być ponadto 
centralnym punktem do określania sektorowych 
wysokości minimalnych. W FAP statek powietrzny 
wchodzi na ścieżkę schodzenia i rozpoczyna  się 
segment precyzyjny. Jeśli lotnisko jest usytuowane w 
obszarze ze znaczącymi przeszkodami, to jest 
konieczne staranne wstępne przygotowanie. 
 
Zacząć od narysowania na mapie o skali 1:250 000 
granic segmentu precyzyjnego. Wskazać drogę 
startową i przedłużoną w obie strony linię centralną 
(oś) oraz nanieść położenie wszystkich wyżej 
wspomnianych urządzeń radionawigacyjnych tak jak 
to zostało zrobione na rysunku II-2-5-8. Narysować 
wstępne granice segmentu precyzyjnego tak jak to 
zostało zrobione na rysunku II-2-5-9. Podejście do 
segmentu pośredniego ma miejsce, w miarę 
możliwości, w locie poziomym na wysokości 
powyżej THR, z której jest możliwe zniżenie, 
dostatecznie długie, aby umożliwić kontrolę zniżania 
przy OM i ustabilizowanie statku powietrznego.  
 
W niniejszym przykładzie zakłada się, że 
odpowiednia będzie pośrednia wysokość 
bezwzględna 760 m (2500 ft) MSL. Należy 
zauważyć, że wybór wysokości w segmencie 
pośrednim i lokalizacja FAP są od siebie niezależne 
oraz że, w trudnych miejscach, może być konieczny 
proces iteracyjny.  
 

_________ 
KROK 11 b) 

Punkt rozpoczęcia podejścia końcowego (FAP) 
 

Oblicza się odległość od FAP do THR: 
 
 760 – 34 - 15 
------------------ = 13567 m 
      tg 3°  
 
gdzie 34 jest wzniesieniem progu, a 15 -  wysokością 
względną punktu odniesienia ILS (względną 
wysokością ścieżki schodzenia nad progiem). 
 
Odległość od LESTRA VOR/DME do FAP = 7300 + 
2000 + 13567 = 22867 m = 12,3 NM. 
 

_________ 
KROK 11 c) 

Przedłużenie segmentu precyzyjnego 
 

Powierzchnie X i W rozciągają się nad konturem na 
wysokości 300 m w stronę segmentu pośredniego, 
jak pokazano w PANS-OPS, tom II, rysunki III-21-2  

i  III-21-3.  W niniejszym przykładzie radiolatarnia 
NDB została ulokowana  w FAP, co powoduje, że 
jest przydatny rysunek II-2-5-10. Wydłużenie tej 
części segmentu precyzyjnego oblicza się w sposób 
opisany poniżej. 
 
Szerokość całej strefy przy wzniesieniu FAP można 
obliczyć lub uzyskać przez naniesienie   
współrzędnych z szablonu OAS kategorii I (patrz 
tabela II-2-5-3). Wysokość względna FAP nad 
progiem jest równa  760 – 34 = 726 m (34 = 
wzniesienie progu drogi startowej RWY 22).  
Ponieważ krawędź powierzchni X kategorii I 
znajduje się w płaszczyźnie ścieżki schodzenia 
dokładną szerokość na wysokości bezwzględnej FAP 
można otrzymać drogą obliczeń, korzystając  z 
równania powierzchni OAS X: 
 
z        A           x                 B       C 
726  =    0,026534  x  13567  +  0,17494 y  -  16,03 
 
        726 – (0,026534 x 13567)  
y = ----------------------------------- = 2184 m 
  0,17494 
 
Tak więc połówkowa szerokość w FAP na wysokości 
bezwzględnej 760 m MSL wynosi 2184 m. 
Połówkową szerokość segmentu precyzyjnego na 
wysokości względnej 576 m (150 m poniżej FAP) 
oblicza się za pomocą tego samego równania.  
Wynik: 1326 m. Gradient powierzchni W jest podany 
w tabeli stałych ILS OAS (tabela II-2-5-3) jako  
0,0285 lub 2,8 procent. Przy zastosowaniu tych 
wielkości można narysować dla tej procedury jej 
profil i rzut poziomy, co pokazano na rysunku II-2-5-
7. 

_________ 
KROK 11 d) 

Segment podejścia pośredniego  
 

Jak już wspomniano w kroku 11 a),  nominalna 
długość  segmentu pośredniego powinna wynosić 5 
NM. Ponieważ odległość między FAP i DME wynosi 
12,3 NM. pozycję IF definiuje się z 17 DME. Zatem 
zostało przyjęte wydłużenie segmentu podejścia 
pośredniego. 
 
Strefa pośrednia w granicach strefy procedury z 
dwoma zakrętami 180° (dolot z PRK) jest 
wykreślona zgodnie z PANS-OPS, tom II, część III, 
21.3.4, przy czym odległość 28 km (15 NM) jest 
mierzona od LLZ.   

________ 
KROK 12 

Lokalizacja NDB - procedura z dwoma zakrętami 
180° i oczekiwanie 

 
Radiolatarnia NDB ma być zlokalizowana tak, aby 
zapewniała optymalną usługę w procedurze w 
powiązaniu z DME w LES. 



Część II. Procedury konwencjonalne 
Dział 2, Rozdział 5. ILS                                                                                                                 II-2-5-9 
_________________________________________________________________________________ 

Copyright Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego 
Dostarczone przez IHS na licencji ICAO 
Reprodukowanie  i udostępnianie w sieci bez licencji IHS zabronione               Bez prawa odsprzedaży 

NDB będzie również służyć jako pozycja (fix) w 
procedurze ILS w razie niesprawności ścieżki 
schodzenia (patrz rozdział 6 niniejszego działu).  
Załącznik 10 wskazuje, że zewnętrzny marker 
powinien znajdować się w odległości 3,9 NM od 
progu z wyjątkiem sytuacji, gdy ze względów 
topograficznych lub operacyjnych odległość ta nie 
wchodzi w rachubę itd. Ze względu na wymagania 
procedury dla ILS z niedziałającym nadajnikiem GP 
jest pożądane, aby NDB była ulokowana w FAP lub 
przed FAP. Gdy DME jest dostępny i właściwie 
umieszczony, pozycja (fix) DME może służyć jako 
FAF (patrz uwaga poniżej). 
 
W niniejszym przykładzie NDB będzie umieszczona 
w FAP. Tak samo jak w rozdziale 1 niniejszego 
działu, aby znaleźć właściwe miejsce dla 
wyposażenia NDB bada się sam teren. Nominalna 
długość segmentu podejścia pośredniego wynosi 5 
NM. Punkt FAP jest położony w odległości 12,3 NM 
od DME LESTRA, więc właściwe miejsce dla 
punktu IF znajduje się przy 17 DME.  Procedurę z 
dwoma zakrętami 180°, przedstawioną na 
pokazanych w końcu tego rozdziału mapach 
podejścia według wskazań przyrządów, projektuje 
się zgodnie z rozdziałem 1 tego działu, z tym  
wyjątkiem, że  nie wykonuje się zniżania. 
 
Jednominutowe oczekiwanie, oparte na NDB, 
pokrywa się z procedurą z dwoma zakrętami 180°, 
której linia drogi dolotu stanowi podejście pośrednie. 
Sprawdzić sytuację w zakresie przeszkód przy 
pomocy właściwego szablonu, pamiętając, że strefa 
buforowa ma szerokość 5 NM (patrz rysunek II-2-5-
9a). 
      Uwaga.- Inne możliwe bazy dla strefy procedury 
z dwoma zakrętami 180° to: pozycja (fix) 12 DME w 
kombinacji z kursową linią LLZ lub radialem R-040 
LES  albo przecięcie R-040 LES i wlotu R-165 KAV 
wzdłuż radiali. 

_________ 
KROK 13 

Minimalne wysokości sektorowe (MSA) 
 
W rozpatrywanym przykładzie zakłada się, że wokół 
NDB zostały określone następujące wartości MSA 
(porównać z Rozdziałem 1 niniejszego działu, krok 
1): 
Sektor NE 2500 ft MSL, sektor SE 3200 ft MSL, 
sektor SW 2300 ft MSL, sektor NW 2300 ft MSL. 
 

Trasy dolotowe 
Patrz mapa wzorcowa „Trasy dolotowe do drogi 
startowej RWY 22” - rysunek II-2-5-10. Trasy 
dolotowe od VOR TEC, NDB PRK i VOR KAV.  
 
Na mapie o odpowiedniej skali (np. 1:250 000) 
zaznaczyć lotnisko i wszystkie związane z nim  
urządzenia radionawigacyjne (patrz rysunek II-2-5-  
8). 

_________ 
KROK 14 

Segmenty początkowego podejścia od KAV i TEC 
 

VOR KAV i VOR TEC  są  uznawane za pozycje 
IAF, a tym samym segmenty od KAV do IF oraz od 
TEC do IF stanowią segmenty podejścia 
początkowego. Te podejścia początkowe są pokazane 
na rysunku II-2-5-9. Kąt przechwycenia między 
początkową linią drogi i pośrednią pozycją (fix) 
stanowi przecięcie radiali z dwóch VOR-ów z 
kursem generowanym przez radiolatarnię  kierunku. 
 
Wskazać punkt IF przy 17 DME. Kąt KAV-IF 
przekracza 70°, co powoduje konieczność 
skorzystania z radialu prowadzącego od VOR LES.   
 
Radial prowadzący oblicza się tak jak w rozdziale 4 
niniejszego działu, w kroku 6:  
 
   2 
------ = 0,118,  co odpowiada kątowi 7° 
  17 
 
Radialem prowadzącym jest  R-033 od LES. 
 

_________ 
KROK 15 

Trasa dolotu od strony PARKES 
 

W niniejszej procedurze pozycją (fix) podejścia 
początkowego (IAF) jest NDB OS. Trasa dolotowa 
od strony PARKES jest definiowana jako wlot  w 
procedurę z dwoma zakrętami 180° w sektorze 1 w 
punkcie OS (patrz rysunek II-2-5-9a). 
 

Podsumowanie 
 

W przykładzie przyjęto założenie, że przeszkody nie 
są dość wysokie, aby wywrzeć wpływ na początkowe 
i pośrednie segmentowe wysokości bezwzględne na 
trasach dolotowych. W innym przypadku wysokość 
względna punktu FAP musi zostać podwyższona, a w 
konsekwencji FAP przesunięty dalej od lotniska. 
Segment pośredni również będzie odpowiednio 
przesunięty, a kąt przechwycenia zwiększony. 
 
 

 _________ 
KROK 16 

Minima krążenia 
 

Zakłada się, że dla rozpatrywanej procedury 
określone zostały następujące OCA/H krążenia: 
 
Kategoria A 265 (225) m 
Kategoria B 265 (225) m 
Kategoria C 295 (255) m 
Kategoria D 295 (255) m
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__________ 
KROK 17 

Tabele na mapie podejścia według wskazań 
przyrządów 

 
Dla procedury „NIEDZIAŁAJĄCY ILS” („ILS 
UNSERVICEABLE”) publikuje się tabelę „Czas lotu 
od FAF do MAPt” (tutaj od FAF do MM) i 
„Prędkość zniżania/GS”. 
 

_________ 
KROK 18 

Sporządzanie mapy podejścia według wskazań 
przyrządów i mapy standardowych dolotów 

 
Na rysunku II-2-5-10 jest przedstawiona mapa trasy 
dolotu do RWY 22. Dwie mapy podejścia według 
wskazań przyrządów systemem ILS na drogę 
startową 22 przedstawiono na rysunkach II-2-5-12  i  
II-2-5-13.  
 
Szkolenie w zakresie obliczania powierzchni OAS 

 
Górna część rysunku II-2-5-11 jest sporządzona z 
zastosowaniem wartości obliczonych w niżej podany 
sposób. 
 
Szerokość segmentu precyzyjnego w odległości -
3900 m oblicza się za pomocą równania wysokości z 
użyciem wartości zawartych w tabeli stałych dla 
obliczeń OAS (tabela II-2-5-3). 
 
300 = (-3900 x 0,0228) + (y x 0,2001) – 20,49 
y = 2047 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oblicza się szerokość na progu: 
 
300 = 0,2001y – 20,49 
y = 1601,6 m 

 
Oblicza się wysokość względną powierzchni Z  dla  x 
= -3900 m:  
 
-0,025 (-3900) – 22,5 = 75 m 
 
Współrzędną y powierzchni Y dla z = 75 wylicza się 
z równania wysokości : 
 
y = 922 m 
 
O jaki kąt rozwiera się przecięcie powierzchni Y i 
powierzchni Z? 
 
Zajrzeć do tabeli II-2-5-3. Szerokość segmentu 
precyzyjnego w punkcie E”  wynosi 3072 m a w 
punkcie E  - 205 m. 
 
Odległość między E i E” wynosi 12900 – 900 = 
12000 m. 
 
Tangens kąta rozwarcia jest równy: 
 
   3072 - 205 
------------------ = 0,2389,  co odpowiada kątowi 
       12000 
13,4° 
 
(Patrz rysunek II-2-5-14). 
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Rysunek II-2-5-1 
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Rysunek II-2-5-2 
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Rysunek II-2-5-3 
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Rysunek II-2-5-4 
 

 

Rysunek II-2-5-5.   Przeszkoda nieudanego podejścia poza odległością  -900 m 
 

 
  
 Rysunek II-2-5-6.   Przeszkoda nieudanego podejścia przed odległością -900 m 
 

 

 

 

 

 



Część II. Procedury konwencjonalne 
Dział 2, Rozdział 5. ILS                                                                                                                II-2-5-15 
_________________________________________________________________________________ 

Copyright Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego 
Dostarczone przez IHS na licencji ICAO 
Reprodukowanie  i udostępnianie w sieci bez licencji IHS zabronione               Bez prawa odsprzedaży 

 
 

 
     
Rysunek II-2-5-7.   Pozycja (fix) rozpoczęcia podejścia końcowego określona przez punkt rozpoczynania 

zniżania umieszczony w punkcie rozpoczęcia podejścia końcowego 
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    Rysunek II-2-5-8 
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Rysunek II-2-5-9 
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Rysunek II-2-5-9a) 
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Rysunek II-2-5-10 
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Rysunek II-2-5-11 
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Rysunek II-2-5-12 
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Rysunek II-2-5-13 
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Rysunek II-2-5-14 
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Rozdział  6 
 

Tylko radiolatarnia kierunku 
 
 

Procedura ILS podejścia na drogę startową RWY 22 
lotniska AROM ma zostać uzupełniona o procedurę 
ILS z niedziałającym nadajnikiem GP. 
 
Wlot w procedurę, wykorzystanie standardowych 
tras dolotowych i strefy procedury z dwoma 
zakrętami 180° są takie same jak w rozdziale 5 
niniejszego działu. 
 

Dane 
 

Patrz rozdział 5 niniejszego działu. 
 

_________ 
KROK 1 

Segment podejścia pośredniego  
 
Segment podejścia pośredniego nie zawsze jest ten 
sam, co w pełnej procedurze ILS (patrz rozdział 5 
niniejszego działu). Radiolatarnia NDB OS  jest 
zlokalizowana na pozycji FAP i w niniejszej 
procedurze funkcjonuje jako FAF. Zastosowanie ma 
rysunek II-2-6-9 rozdziału 5 niniejszego działu. 

 
_________ 
KROK 2 

Segment podejścia końcowego  
 

Podejście końcowe rozpoczyna się w punkcie FAF z 
obliczonym gradientem zniżania 5,2 procent. 
Zewnętrzne granice strefy końcowego podejścia i 
strefy nieudanego podejścia na wprost są dla 
kategorii I określone przez obrysy OAS na 
wysokości  300 m i przez  przedłużenie linii D-D”. 
 
Współrzędne D, E, D” i E” są zaczerpnięte z tabel w 
załączniku I do części III dla wysokości LLZ/THR  
2400 m i ścieżki GP  3°.  Przewyższenie MOC jest 
równe 94 m (zwiększone ze względu na nadmierną 
długość końcowego podejścia, PANS-OPS, tom II, 
część III, 6.4.6 b)), w strefach drugorzędnych 
zmniejszone (patrz przykład na rysunku II-2-6-1).  
 
Sięgnąć do rysunku II-2-5-2 w rozdziale 5 
niniejszego działu. Sprawdza się, czy przeszkoda 175 
przebija powierzchnię Y (współrzędne  x = 2600 m,  
y = 800 m): 
 
(2600 x 0,0228) + (800 x 0,200) – 20,5 = 198,9 m. 

Powierzchnia Y nie jest przebijana przez żadną część 
wzgórza, w związku z czym jego szczyt 175 m może 
nie być brany pod uwagę.  Najwyższy punkt sylwetki 
wzgórza pod powierzchnią X sięga 150 m MSL. 
Dodać 15 m na roślinność. Dodać przewyższenie 
MOC 94 m. OCA/H  jest zatem równa 260 (230) m  
lub  860 (750) ft.  
 
Czy przeszkoda 165 może być wyeliminowana przez 
zastosowanie pozycji (fix) rozpoczynania zniżania? 
Możliwym rozwiązaniem jest LES DME:  
 
Odległość od LES do progu THR 22 wynosi 7300 + 
2000 = 9300 m. 
 
Odległość przeszkody 165 od progu THR 22 jest 
równa 2900 m (w przybliżeniu taka sama, jak 
odległość wymienionej w wykazie  przeszkody 12). 
 
Odległość od DME wynosi  9300 + 2900 = 12200 m 
= 6,59 NM. 
 
Tak więc najbliższą odległością, w jakiej można 
umieścić pozycję (fix) rozpoczynania zniżania  jest 6 
DME. Czy ta procedura zapewni możliwy do 
zaakceptowania gradient końcowego zniżania?  
 
Odległość od 6 DME do progu THR 22 wynosi 
11100 m. 
 
Oddalenie od progu THR 22 jest równe 11100 – 
9300 = 1800 m. 
 
Najmniejsza wysokość bezwzględna nad przeszkodą 
165 wynosi  165 + 75 = 240 m MSL albo 206 m 
ponad THR 22. Gradient zniżania do punktu 15 m 
nad THR jest równy: 
 
 200 - 15 
------------- = 0,1 = 10% 
   1800 
 
Ten gradient przekracza gradient maksymalny (6,5 
procent). 
 
Jeśli więc za pozycję (fix) rozpoczynania zniżania 
przyjmie się 6 DME, to przeszkoda nie będzie mogła 
być wyeliminowana. 
OCA/H dla końcowego podejścia jest zatem równa 
860 (750) ft. 
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_________ 
KROK 3 

Początkowa strefa nieudanego podejścia  
– obliczanie MOC   

 
 Uwaga. – W tym  kroku wprowadzono jako 
ćwiczenie szkoleniowe odrębny przykład. 
 
Wartość MOC w początkowej strefie nieudanego 
podejścia wynosi 30 m  w punkcie SOC i wzrasta 
liniowo w kierunku przeciwnym do trasy dolotowej 
(patrz PANS-OPS, tom II, rysunek III-7-3). 
Porównać z rysunkiem II-2-6-2. W strefie 
pierwszorzędnej (podstawowej) MOC wzrasta 
wzdłuż linii AC z 30 do 75 m. 
 
W strefie pierwszorzędnej MOC oblicza się w 
następujący sposób. 
 
W trójkącie ABC 
 
AB 
---- = tg z,   tg z = gradient wznoszenia 
BC 
              AB 
Tak więc   BC = -------------------------- 
     gradient wznoszenia  
 
                      45 
W tym przykładzie   BC = --------- = 1800 m 
      0,025  
 
Zakłada się, że przeszkoda o wzniesieniu 205 m 
znajduje się na współrzędnych  x = 550,  y = 1050 m. 
Sprawdzenie przy pomocy równania wysokości 
względnej dla powierzchni Y wskazuje, że jest ona 
przebijana i że przeszkody nie można zlekceważyć.  
 
Odległość od punktu MAPt do przeszkody 205 
wynosi 500 m. 
 
Dla statków powietrznych kategorii C  d + X = 280 + 
1380 = 1660 m (bez tolerancji pozycji). Oznacza to, 
że odległość od SOC do przeszkody jest równa  1660 
– 500 = 1160 m. 
 
Teraz oblicza się MOC w strefie podstawowej 
(pierwszorzędnej)  
 
 1160 
-------- x 45 + 30 = 59 m 
 1800 
Odpowiednia wielkość dla statku powietrznego  
kategorii B  wynosi  52 m, zaś dla kategorii A - 45 m. 

 
Przeszkoda 205 przebija powierzchnię Y, można 
więc zastosować redukcję przewyższenia nad 
przeszkodami w strefie drugorzędnej. 
      
MOC dla kategorii C nad przeszkodą 205 wynosi 
 
   400 
  ---------- x 59 = 19,6 (20 m) 
  1200      
     
Wysokość OCA dla statków powietrznych kategorii 
C w początkowej strefie nieudanego podejścia   = 
205 + 20 = 225 m. 
 
Odpowiednie obliczenia dla kategorii B i A dają: 
 
Kategoria B = 205 + 18 = 223 m 
Kategoria A = 205 + 15 = 220 m 
 
      Uwaga 1. – W całej strefie końcowego podejścia 
zastosowano w strefie pierwszorzędnej MOC 75 m. 
 
      Uwaga 2. – Jeśli odległość od FAF do najbliższej 
powierzchni lądowania przekracza 6 NM, to zwiększa 
się MOC w strefie podejścia końcowego. Tę 
zwiększoną wartość stosuje się w powyższych 
obliczeniach (wpływa na długość linii BC). 
 

 
_________ 
KROK 4 

Pośrednie i końcowe nieudane podejście 
 

Zakłada się, że żadne przeszkody nie wywierają 
wpływu na pośrednie i końcowe nieudane podejście. 
Jeśli chodzi o nieudane podejście z zakrętem, patrz 
rozdziały 9 i 10  niniejszego działu. 
 

Podsumowanie 
 

FAP znajduje się zwykle przed OM. Oznacza to, że 
jeśli OM jest używany jako FAF oraz jeśli w FAP nie 
ma do dyspozycji żadnego urządzenia i nie ma DME, 
to wysokości bezwzględne/wysokości względne w 
strefie pośredniej mogą podlegać redukcji do 
wysokości bezwzględnych/wysokości względnych 
nad OM, jeśli ma nie zostać przekroczony 
maksymalny gradient zniżania. Jeśli musi zostać 
zaakceptowany bardziej stromy gradient, to mają 
zastosowanie postanowienia PANS-OPS, tom II, 
część III, 26.4.5 (tj. procedura musi zostać 
ograniczona do krążenia na OCA/H). 

 
 

 



Część II. Procedury konwencjonalne 
Dział 2, Rozdział 6.Tylko radiolatarnia kierunku.                                                                                                                                                  II-2-6-3                                             
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Copyright Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego 
Dostarczone przez IHS na licencji ICAO 
Reprodukowanie  i udostępnianie w sieci bez licencji IHS zabronione                                                                                            Bez prawa odsprzedaży 

 

Rysunek II-2-6-1 
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Rysunek II-2-6-2.    
 d2 + przejściowa tolerancja X ma zastosowanie, gdy stosuje się rachubę czasu od FAF.   

d + przejściowa tolerancja X ma zastosowanie, gdy MAPt jest definiowany przez pozycję (fix).  
 

________________________________ 
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Rozdział  7 

 
Radar dozorowania 

 
 
Ma zostać zaprojektowana procedura podejścia na 
wprost z radarem dozorowania (SRE) 
wykorzystująca radar w strefie końcowej dla drogi  
startowej 11 lotniska DONLON/Slipton. 
 

Dane 
 

Patrz rozdział 1 niniejszego działu. 
 
Antena radaru jest ulokowana w odległości 14 NM 
na kierunku 301° od ARP (umieszczonego na 
skrzyżowaniu dwu dróg startowych).  
 

_________ 
KROK 1 

Minimalne sektorowe wysokości bezwzględne 
(MSA) 

 
Jeśli jest do dyspozycji odpowiednie urządzenie 
radionawigacyjne, to zaleca się stosowanie  
minimalnej sektorowej wysokości bezwzględnej.  
Minimalne sektorowe wysokości bezwzględne są 
obliczone w rozdziale 1 niniejszego działu, w kroku 
4. 

_________ 
KROK 2 

Linia zniżania w końcowym podejściu, profil 
 

Wykreślić profil tak jak w rozdziale 1 niniejszego 
działu w kroku 2, stosując gradient zniżania 5 
procent. 

_________ 
KROK 3 

Wymiary strefy końcowego podejścia 
 
Linia drogi końcowego podejścia pokrywa się z 
przedłużeniem linii centralnej (osi) drogi startowej.  
Zgodnie z PANS-OPS, tom II, część III, 24.2.5, 
MAPt jest umieszczany w punkcie, w którym kończy 
się podejście radarowe albo 2 NM przed progiem, 
lub, jeśli zatwierdzi to właściwa władza, bliżej progu, 
o ile pozwala na to dokładność radaru. W przykładzie 
przyjęto, że MAPt jest zlokalizowany 2 NM przed 
progiem. Minimalna długość końcowego podejścia 
wynosi 3 NM. Aby wyznaczyć położenie FAF, 
sprawdza się sytuację w zakresie przeszkód w 
pośredniej i końcowej strefie podejścia. Założyć 
położenie FAF w odległości 4 NM od MAPt  lub  6  
 

NM (11,1 km) od progu. Sposób obliczenia 
szerokości dla strefy przy FAF jest podany poniżej. 
 
Na odpowiedniej mapie wykreślić przedłużenie linii 
centralnej (osi) drogi startowej. Zaznaczyć MAPt w 
odległości 2 NM oraz FAF wstępnie ulokowany w 
odległości 6 NM od progu. Wskazać położenie 
anteny radaru. Zmierzyć linijką odległość od anteny 
do FAF = 15000 m (8,3 NM) oraz odległość od 
anteny do MAPt = 17800 m (9,6 NM). 
 
Obliczyć połówkową szerokość strefy: 
 
przy FAF:    1 + (0,1 x 8,3) = 1,83 NM = 3,4 km 
przy MAPt: 1 + (0,1 x 9,6) = 1,96 NM = 3,6 km 
                                _________ 

KROK 4 
Wymiary strefy pośredniej 

 
Jeśli pośrednia linia drogi różni się od linii drogi 
końcowej (maksimum 30°), to przecina ona 
przedłużenie linii centralnej (osi) drogi startowej w 
pewnej odległości od punktu, w którym zaczyna się 
zniżanie do końcowego podejścia. Jeśli sytuacja 
stwarzana przez przeszkody nie wymusza takiej 
odmiennej linii drogi, to preferuje się podejście na 
wprost z optymalnej odległości 5 NM. 
 
Spojrzeć na rysunek II-2-7-1. Wykreśla się granice 
stref podejścia początkowego i końcowego oraz 
podejścia nieudanego. W odległościach od anteny 
radaru sięgających 20 NM od niej szerokość 
segmentu w IF wynosi  3 + 3 NM.  
 
Zbadać sytuację stwarzaną przez przeszkody w 
strefie pośredniej. Ten segment, jeśli to jest możliwe, 
powinien być płaski. Jeśli z powodu przeszkód 
wystąpi tendencja do podniesienia segmentu do 
wysokości, z której zniżanie od FAF do progu THR 
wymagać będzie gradientu bardziej stromego niż 5 
procent, to FAF powinien zostać przesunięty na 
zewnątrz maksymalnie do  6 NM od MAPt. Jeśli to 
nie wystarczy, można zaakceptować bardziej stromy 
gradient, który nie może jednak przekraczać 6,5 
procent. 
 
    Uwaga. - Założyć, ze wszystkie przeszkody 
spełniają wymagania dokładności dla radarowych 
podejść SRE.  

________ 
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KROK 5 
Segment początkowy 

 
Segment początkowy ma środek na wcześniej 
wyznaczonej trasie lub w obszarze przewidywanego 
wektorowania taktycznego. W pierwszym przypadku 
połówkowa szerokość sektora wynosi 3 NM do 
odległości 20 NM od anteny radaru i 5 NM przy 
większych odległościach. Segment zaczyna się w 
miejscu, w którym statek powietrzny został 
zidentyfikowany dla potrzeb podejścia przy pomocy 
radaru.  Statek powietrzny ma być wektorowany 
wzdłuż trasy lub taktycznie do punktu IF. Wewnątrz 
sektora lub w całym obszarze MOC jest równa 300 m 
(985 ft). 

_________ 
KROK 6 

OCA/H końcowego podejścia –  MAPt 
 

Jeśli sytuacja stwarzana przez przeszkody w  
segmencie pośrednim nie zmusza do przesunięcia 
FAF na zewnątrz, to można wyznaczyć OCA/H. Pod 
uwagę musi być przy tym brana najwyższa 
przeszkoda w całej strefie plus 75 m. Strefy 
drugorzędne nie są dopuszczane do podejścia z 
zastosowaniem radaru.  
Zastosowanie ma PANS-OPS, tom II, część III, 
2.8.4, w którym jest mowa o przeszkodach w pobliżu 
pozycji (fix) końcowego podejścia (patrz również 
rozdział 4 niniejszego działu, rysunek II-2-4-2).  
Dokładność pozycji (fix) wskazanej przez radar 
wynosi 0,8 NM (radar obsługi strefy końcowej). Jeśli 
najwyższa przeszkoda w strefie końcowego podejścia 
wznosi się na wysokość 115 m MSL, to OCA/H w 
tym segmencie wyniesie 115 + 75 = 190 (137) m. 
Wysokość bezwzględna przy FAF, gdy oblicza się ją 
dla gradientu 5 procent od punktu 15 m nad THR, 
wynosi (6 NM = 11100 m):  
 
11100 x 0,05 + 15 = 623 m = 2044 ft.  
 
Spojrzeć na rysunki II-2-7-2  i  II-2-7-3.  Punkt 
MAPt jest umieszczony 2 NM przed THR. Na jakiej 
wysokości względnej przebiega ścieżka zniżania w 
tej odległości?   
 
15 + (0,05 x 3704) = 200,2 m lub wysokość 
bezwzględna 254 MSL. 
 
Wartość ta jest większa niż OCH końcowego 
zniżania 137 m lub OCA 190 m. Oznacza to, że 
statek powietrzny osiągnie punkt MAPt przed 
punktem końcowego podejścia OCA/H. 
 
Aby było możliwe osiągnięcie przez statek 
powietrzny OCA/H w punkcie MAPt, ścieżkę 
zniżania oblicza się jako zaczynającą się od 
wysokości bezwzględnej 190 m w odległości 2 NM 
od THR. W punkcie FAF wysokość bezwzględną 
oblicza się  jako: 

190 + 0,05 x 7408 = 560,4 m = 1839 ft   zaokrąglone 
do 1900 ft, 
co zwiększa gradient zniżania do 0,053. 
 
Sprawdzenie sytuacji, jaką stwarzają przeszkody w 
strefach podejścia, początkowej i pośredniej, 
potwierdza, że ta wysokość względna jest do 
przyjęcia. Gdyby sytuacja jaką stwarzają przeszkody 
nie pozwalała na zmniejszenie wysokości względnej, 
punkt FAF musiałby być przesunięty do pozycji 7 
NM przed THR lub trzeba by było zwiększyć 
gradient zniżania (do maks. 6,5 procent). 
 
Oblicza się gradient zniżania od MAPt na 190 m do 
THR: 
 
 190 – 53 - 15 
------------------- = 0,0396 = 3,9 % 
       3074 

_________ 
KROK 7 

OCA/H przy nieudanym  podejściu 
(rysunki II-2-7-2  i  II-2-7-3) 

 
Strefa nieudanego podejścia zaczyna się w punkcie 
MAPt (2 NM przed THR) i rozszerza się od tego 
miejsca z rozwarciem 15°.  
Odległość od MAPt do SOC oblicza się z 
dokładnością pozycji plus wartości + d  i + X  dla 
statków powietrznych kategorii D: 
 
0,8 + 0,17 +0,86 = 1,83 NM = 3389 m 
 
SOC rozpoczyna się  2,0 – 1,83 = 0,17 NM = 315 m 
przed THR. 
 
Przeszkoda o wzniesieniu 200 m znajduje się  0,85 
NM za THR lub 0,85 + 0,17 = 1,02 NM = 1890 m od 
SOC.  Oblicza się OCA: 
200 – 1890 x 0,025 + 30 = 182,8 m, co jest 
wielkością poniżej OCA końcowego podejścia. 
 
Sprawdzenie innej przeszkody w strefie nieudanego 
podejścia o wzniesieniu 305 m, odległej od THR o 
3,35 NM, wskazuje, że nie wpływa ona na OCA/H. 
 
Nieudane podejścia z zakrętem - patrz rozdziały 9 i 
10 niniejszego działu. 

_________ 
KROK 8 

Minima krążenia 
 

OCA/H dla krążenia jest ustalana zgodnie z PANS-
OPS, tom II, część III, rozdział 8 (patrz rozdział 1 
niniejszego działu, krok 12). 
 
Procedura podejścia SRE może być również 
zaprojektowana jako procedura z krążeniem.  
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_________ 
KROK 9 

Obliczanie wysokości bezwzględnej/ wysokości 
względnej  

w punktach na ścieżce końcowego zniżania 
 

Wysokości bezwzględne/wysokości względne, jakie 
statek powietrzny powinien przekraczać, aby 
utrzymać pożądaną ścieżkę zniżania podczas fazy 
końcowego podejścia,  powinny być obliczone dla 
odległości od punktu przyziemienia co 1 NM lub 1/2 
NM, przy założeniu, że nad progiem drogi startowej 
statek powietrzny znajduje się na wysokości 
względnej  15 m.  Punkt przyziemienia znajduje się: 
 
  15 
------ = 300 m od progu. 
0,05 
 
W przykładzie ścieżkę zniżania oblicza się pomiędzy 
FAF (wysokość bezwzględna 1900 ft = 579,5 m)  i 
punktem 2 NM przed THR (wysokość bezwzględna 
= OCA = 190  m). Wysokość względna, jaka ma 
zostać zmniejszona, wynosi  579,5 – 190 = 389,5  w 
odległości 4 NM. 
 
Gradient zniżania wynosi: 
 
 389,5 
--------- = 0,053 
 7408 
 

 
 
Ponieważ ścieżka zniżania nie jest skierowana na 
punkt przyziemienia, odległości mierzone za FAF są 
w tym przykładzie odnoszone do THR. Przy 
gradiencie 0,049 wysokości bezwzględne w 
odległościach 3, 4 i 5 NM od progu THR są 
obliczone jako: 
 
3 NM: 190 + 1852 x 0,053 = 288 m = 945 ft 
4 NM: 190 + 3704 x 0,053 = 386 m = 1267 ft 
5 NM: 190 + 5556 x 0,053 = 484 m = 1589 ft. 
 
Wszystkie wartości zaokrągla się do najbliższego 
przyrostu 10 ft.  
 
Obliczone wcześniej wysokości bezwzględne/ 
wysokości względne powinny być łatwo dostępne dla 
operatora radaru i publikowane w zbiorze informacji 
lotniczych (AIP). Przykład jest przedstawiony w 
następnym kroku. 

 
_________ 
KROK 10 

Publikowanie procedury podejścia według 
wskazań przyrządów  

 
Procedura ta może być przedstawiona w AIP w 
postaci tabeli (patrz tabela II-2-7-1) lub jako mapa 
podejścia według wskazań przyrządów (patrz 
zakończenie niniejszego rozdziału).

Tabela II-2-7-1 
__________________________________________________________________________________________ 
     Nr  Wzniesienie          Kurs          Bezwzgl.           Odległość IF        Odległość FAF     Odległość MAPt      OCA/H 
Lotnisko   drogi          lotniska              magnet.     wysokość               od THR    od THR                od THR          ft 
 startowej        ft             dolotu      podejścia          NM                         NM  NM          m  
         m             stopnie      pośredn.           km                         km  km 
     ft 
     m 
__________________________________________________________________________________________ 
 
DONLON/      11      178          105          1900                  11                      6   2,0      630 (450) 
Slipton        54              580      20,4      11,1  3,7      190 (140) 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
                  Procedura nieudanego podejścia          OCA/H krążenia 
               stopy                   stopy 
  m      m 
     ____________________________________________________________________ 
            Kat. A      Kat. B      Kat. C      Kat. D 

_________________________________________________________________________________________ 
 Wznoszenie na wprost do 2400 (2230) 760 (580)          1090 (910)          1190 (1010) 1430 (1250) 
  720 (670)    230 (180)           330 (280)             360 (310)    435 (385) 
_________________________________________________________________________________________ 

 
   

Odległość od TRH 
NM     km 2   3,7 3   5,6 4   7,4 5   9,3 

Wysokość bezwzgl./wzgl.   ft 
                                    m 

630 (450) 
190 (140) 

950 (770) 
290 (235) 

1270 (1090) 
390 (335) 

1590 (1420) 
485 (430) 
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Rysunek II-2-7-1.  Podejście z prostej  z SRE – rzut poziomy 
 

 

Rysunek II-2-7-2.  Podejście z prostej z SRE – rzut pionowy
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Rysunek II-2-7-3.  Podejście z prostej z SRE– nieudane podejście 
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Rysunek II-2-7-4.
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Rysunek II-2-7-5.  
 

   _________________________ 
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Rozdział 8 
 

Radionamiernik (DF) 
 

 

8.1 WSTĘP 
 

Funkcje radionamiernika są w zasadzie takie same 
jak radiolatarni NDB. Przy wykorzystaniu 
radionamiaru możliwe jest nawigowanie 
(wykonywanie lotu) w kierunku miejsca usytuowania 
radionamiernika DF i określenie pozycji nad tą 
pomocą nawigacyjną. Przy wystarczającej wysokości 
radionamierzanie jest możliwe z odległości do 25 
NM lub większej. Z tego względu zalecane jest 
wykorzystywanie sektorowych minimalnych 
wysokości bezwzględnych. W sytuacji, gdy jakaś 
(wysoka) MSA utrudnia zaplanowanie niezbędnego 
zniżania, sugeruje się ustanowienie nad urządzeniem 
okręgu o promieniu 10 NM (z zachowaniem MOC  
300 m) w celu umożliwienia statkowi powietrznemu 
wykonania manewru wlotu na odlotowy odcinek 
procedury. 
 

8.2 DANE 
 

Patrz rozdział 3 niniejszego działu. Wyposażenie w 
postaci DF jest umieszczone na lotnisku, w 
odległości 200 m od progu drogi startowej 09.  
 

8.3 WYMAGANIE 
 

Ma być zaprojektowana procedura podejścia 
przyrządowego na drogę startową 09 lotniska 
BROMBURG z użyciem radionamiernika DF. Jeśli 
podejście na wprost na drogę startową RWY 09 jest 
możliwe, to jest ono preferowane; w innym 
przypadku wystarczająca będzie procedura z 
krążeniem.  
 
Statki powietrzne: kategorie A i B. 
 

8.4 PROCEDURA 
 
Na procedurę DF składa się przede wszystkim zakręt 
podstawowy. Podejście do procedury powinno być 
realizowane z najwyższą wartością MSA, tak aby 
umożliwić statkowi powietrznemu manewrowanie po  
pierwszym wykonanym nad DF wejściu w procedurę 
z linii drogi zawartej w kątowym wycinku drogi 
odlotowej równym ± 30°.  
 
Najniższa możliwa wysokość bezwzględna podczas 
ostatniego zakrętu przed linią drogi dolotu wynosi 
300 m (1000 ft) powyżej najwyższej przeszkody w 
strefie (jest to narysowane na rysunku II-2-8-1).  

Projektowanie procedury rozpoczyna się od ustalenia 
wartości MSA, a następnie sprawdzenia sytuacji 
stwarzanej przez przeszkody w strefie końcowego 
podejścia.   

_________ 
KROK 1 

Minimalne sektorowe wysokości bezwzględne 
(MSA) 

 
Minimalne sektorowe wysokości bezwzględne dla 
procedury z użyciem NDB na lotnisku zostały 
określone w rozdziale 3 niniejszego działu, w kroku 
2. Sprawdzenie potwierdza, że przemieszczanie  
środka MSA do miejsca usytuowania DF nie 
spowoduje zmiany MSA. 

_________ 
KROK 2 

Czas w odlocie 
 

Wykres służący do określania czasu w odlocie dla 
procedury wykorzystującej NDB na lotnisku, 
naprowadzającej na RWY 09 jest pokazany w 
rozdziale 3 niniejszego działu w kroku 1 (rysunek II-
2-3-1). Statek powietrzny przybywający z sektora 
NW będzie potrzebował 3 min w odlocie do 
zmniejszenia wysokości względnej do progu THR 
przy wykorzystaniu maksymalnego gradientu 
zniżania. Dla statków powietrznych korzystających z 
procedury DF nie istnieje możliwość oczekiwania.  
Statki powietrzne przybywające z sektora NW mogą 
zmniejszać względną wysokość lotu do 3400 ft MSL 
w dwóch południowych MSA, wykonując, po 
pierwszym przelocie „nad”, manewr do przelotu 
drugiego, tym razem na linii drogi odlotu.  
Wysokością bezwzględną zakrętu będzie 2400 ft 
MSL.  
 
Innym rozwiązaniem jest zdefiniowanie najniższej 
możliwej wysokości bezwzględnej z wykorzystaniem 
MOC o wielkości 300 m nad najwyższą przeszkodą 
w strefie w kształcie koła o promieniu 10 NM wokół 
radionamiernika DF. Strefa ta ma być dostępna do 
zmniejszania wysokości względnej podczas 
manewrowania w celu wykonania drugiego przelotu 
„nad” w stronę odlotowej  linii drogi.  
 
Sposób wytracania wysokości względnej, jaki należy 
zastosować, wskazuje się na mapie podejścia według 
wskazań przyrządów. 
 
Czas na drodze odlotu będzie równy 2 min 30 s. 
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_________ 
KROK 3 

Strefa końcowego podejścia – wlot na kierunek 
 

Strefa końcowego podejścia ma w miejscu instalacji 
urządzenia całkowitą szerokość 3 NM. Kąt rozwarcia 
wynosi 10° (patrz rysunek II-2-8-2). 
 
Długość strefy wynosi  D + 2 NM,  gdzie D oblicza 
się z następującego wzoru: 
 
           V 
D = ( --- + 1) t + 1,5 
          60 
 
gdzie D jest promieniem w NM,  V = prędkością 
TAS w węzłach (kt),  a  T - czasem w odlocie, 
liczonym w minutach.  
 
          139 
D = ( ----- + 1) x 2,5 + 1,5 = 9,79 NM 
           60 
 
Długość strefy wynosi 9,79 + 2 = 1,79 NM = 21,8 
km. 
 
Strefa końcowego podejścia i strefa nieudanego 
podejścia na wprost są przedstawione na rysunku II-
2-8-1. Urządzenie DF jest umieszczone z boku linii 
centralnej (osi) (patrz rozdział 4 niniejszego działu, 
krok 1).  
 
Jeśli linia drogi dolotu przecina się z przedłużeniem 
linii centralnej (osi) drogi startowej w odległości 
1000 m od progu THR, to kąt przecięcia oblicza się z 
zależności: 
 
               200 
tg  (kąta przecięcia) = ---------- = 0,2 
              1000 
 
Odpowiada to kątowi 11°. 
 
Ponieważ magnetyczny kurs drogi startowej wynosi 
090°, kurs linii drogi dolotu powinien być równy 
081° lub - lepiej - 080°.  
 
Należy sprawdzić sytuację w zakresie przeszkód w 
sektorze końcowego podejścia wykonywanego po tej 
linii drogi. Najwyższa w sektorze jest przeszkoda 
398. 
 
OCA = 398 + 90 = 488 m MSL lub 1600 ft MSL.  
OCH wynosi 440 ft. 
 

_________ 
KROK 4 

Strefa końcowego podejścia 
 

Odległość D została obliczona w kroku 3. Kąt 
pomiędzy linią drogi w odlocie i linią drogi w 
dolocie jest równy 36/t. 
 
W przykładzie 36/2,5 = 14,4°. Rysunek II-2-8-2  
został sporządzony dla tych wartości. W granicach 
strefy obowiązuje tolerancja przewyższenia przy 
przelocie „nad”. 
 
Najwyższa przeszkoda w strefie (ale nie w strefach 
drugorzędnych) liczy 405 m. Dodać 300 m MOC. W 
efekcie otrzymuje się najniższą możliwą wysokość 
bezwzględną zakrętu ze względu na przeszkody 705 
m. Jest ona mniejsza o bezpieczną wartość od 
proponowanej wysokości bezwzględnej zakrętu 732 
m lub 2400 ft MSL, wskazanej w kroku 2.  
 
Dla porównania - patrz rysunek II-2-8-1. 

 
________ 
KROK 5 

Nieudane podejście 
 

Punkt rozpoczęcia procedury po nieudanym 
podejściu (MAPt) znajduje się przy urządzeniu.  
Strefa nieudanego podejścia zaczyna się rozwierać o 
15° w odległości 1 NM przed urządzeniem (patrz 
rysunek II-2-8-2). 
 
Odległość od MAPt do SOC jest równa  d + X (patrz 
rozdział 1 niniejszego działu, krok 10). 
 
Zakłada się, że na nieudane podejście nie wywierają 
wpływu żadne obiekty. 
 
Nieudane podejście z zakrętem - patrz rozdziały 9 i 
10 niniejszego działu. 
 

_________ 
KROK 6 

Minima krążenia 
 

Do rozpatrywanego przykładu mają zastosowanie 
minima krążenia określone w rozdziale 3 niniejszego 
działu.  Odnoszące się do krążenia wielkości OCA/H 
nie mogą jednak być niższe niż OCA/H 
przewidywane dla końcowego podejścia. Tak więc 
wartość OCA/H kategorii A zostaje podwyższona 
(patrz mapa podejścia według wskazań przyrządów 
na końcu tego rozdziału).  

 
_________ 
KROK 7 

Oczekiwanie 
 

Operacji oczekiwania nie przedstawia się (patrz 
wstęp do niniejszego rozdziału). 
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                                  _________ 
KROK 8 
Tabele 

 
Na mapie podejścia według wskazań przyrządów w 
ramkach podaje się tylko informacje o wysokościach 
OCA/H. 

 
 

_________ 
KROK 9 

Sporządzanie mapy podejścia według wskazań 
przyrządów 

 
Mapy podejścia według wskazań przyrządów oparte 
na zaprojektowanej procedurze są pokazane na 
rysunkach II-2-8-3  i  II-2-8-4. 
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Rysunek II-2-8-1.  Strefa dla obliczeń wysokości zakrętu 
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Rysunek II-2-8-2.  Strefa końcowego podejścia 
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Rysunek II-2-8-3.  Podejście NDB 09 na lotnisku Bromburg 
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Rysunek II-2-8-4.  Podejście DF 09 na lotnisku Bromburg  
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Rozdział 9 
 

Nieudane podejście z zakrętem – nieprecyzyjne – zakręt na wyznaczonej 
wysokości bezwzględnej/ wysokości względnej 

 

Uwaga. – Pełny zarys zasad obowiązujących 
dla segmentu nieudanego podejścia można znaleźć w 
załączniku B7 wraz z dodatkowymi przykładami.  
 
Niniejszy przykład jest kontynuacją rozdziału 4 
niniejszego działu, VOR/DME 09, z uwzględnieniem 
dodatkowych okoliczności. 
 
Wysokie przeszkody, jakie znajdują się na wprost w 
odległości od 14 do 15 km od VOR, powodują, że 
konieczna jest procedura nieudanego podejścia z 
zakrętem. Ponadto strefa nieudanego podejścia jest 
otoczona z obu stron przez wzgórza. Jeśli jest to 
możliwe, powinien być wykonany zakręt o 90° w 
prawo. OCH dla tej procedury otrzymuje się przez 
odjęcie wzniesienia progu od OCA (z zaokrągleniem 
do najbliższego przyrostu 10 ft). Warto zauważyć, że 
stosowane jest tu wzniesienie progu, a nie 
wzniesienie lotniska, ponieważ wzniesienie progu 
znajduje się o ponad 7 ft niżej niż wzniesienie 
lotniska. 
 
 Uwaga. – Zakłada się, że miejsca położenia 
przeszkód i ich wysokości względne spełniają 
tolerancje związane z dokładnością map, jakie są 
przewidziane dla tej procedury. Konkretne przykłady, 
w których zastosowano do opracowywania procedur 
tolerancje sporządzania map - patrz rozdziały od 11 
do 13 niniejszego działu oraz dodatek C1. 

_________ 
KROK 1 

Punkt rozpoczęcia  procedury po nieudanym 
podejściu   (MAPt), SOC 

 
W tym przykładzie punktem MAPt jest VOR. Punkt 
SOC jest umieszczany w odległości d + X od VOR 
(patrz rozdział 1  niniejszego działu, krok 10), tak jak 
to pokazano na rysunku II-2-9-1: 
 
Kategoria C: 0,15 + 0,75 = 0,90 NM = 1670 m 
 
gdzie 0,15 jest podłużnym wymiarem (d), a 0,75 - 
przejściową (X)  tolerancją punktu MAPt. 
 
Kategoria D: 0,17 + 0,86 =1,03 NM = 1910 m 
 
Wskazać również tolerancję najwcześniejszego 
MAPt. 

________ 
KROK 2 

Konstrukcja granic zakrętu 
 

Ze sprawdzenia odległości, jaka jest do dyspozycji 
przed przeszkodą O1 oraz uwzględnienia dużego 
promienia zakrętu związanego z prędkościami 
nieudanego końcowego podejścia wynika, że 
wykluczenie O1 ze strefy zakrętu byłoby  
niemożliwe. Jeśli jednak prędkość jest ograniczona 
do prędkości pośredniego nieudanego podejścia 
kategorii D (185 kt), to mniejszy promień może 
spowodować, że procedura stanie się wykonalna.  
Patrz rysunek II-2-9-1. 
 

Wartości  r  i  E  na 3000 MSL oblicza się ze wzorów 
przedstawionych w PANS-OPS, tom II, tabele III-7-3 
i III-7-4.  IAS 185:  TAS = 198 kt, obliczone dla 
temperatury ISA + 15°. 
 
R = 1,48°/sec r = 2,13 NM = 3950 m E= 0,51 NM 
= 940 m 
 
Promień obowiązkowego okręgu wynosi: 
 
[2,132 + 0,512]0,5 = 2,19 NM = 4060 m. 
 
Korzystając z obliczonych powyżej wielkości i tak 
jak pokazano na rysunku II-2-9-1 wykreślić 
obowiązkowy okrąg dla uniknięcia przeszkody O1, 
zaznaczając najpierw promień r z lewego naroża 
strefy nieudanego podejścia na wprost przez 
narysowanie linii E równoległej do nieudanego 
podejścia na wprost, a następnie wykreślając okrąg 
ograniczający o promieniu 4060 m. 
 
Umieścić punkt TP w odległości c przed początkiem 
granicy zakrętu.  
 
 
Odległość c oblicza się ze wzoru zawartego w 
PANS-OPS, tom II, tabela III-7-4 dla prędkości 198 
kt TAS.  
 
 
c = 0,38 NM = 700 m 
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Jest to koniec strefy rozpoczynania zakrętu. 
 

Ponieważ zakręt może zostać rozpoczęty nawet nad 
VOR, wewnętrzną granicę wykreśla się z 
najwcześniejszego lewego naroża strefy 
rozpoczynania zakrętu pod kątem 15° do linii 
biegnącej przez VOR, prostopadłej do linii drogi 
nieudanego podejścia na wprost, tak jak to zrobiono 
na rysunku II-2-9-1. 
 
Widok manewru z boku jest przedstawiony na 
rysunku II-2-9-2. 
 
     Uwaga. – W procedurze nieudanego podejścia 
odnotowuje się ograniczenia prędkości. 
 

 

_________ 
KROK 3 

Przeszkody w strefie nieudanego podejścia na 
wprost 

 
Przed obliczeniem punktów zakrętu i wysokości 
bezwzględnej/wysokości względnej zakrętu trzeba 
sprawdzić, czy przeszkody w strefie nieudanego 
podejścia na wprost spowodują, że OCA/H będzie 
większa niż OCA/H końcowego podejścia. 
 
Do punktu TP zastosować kryteria dla nieudanego 
podejścia na wprost. Ważne przeszkody oznaczyć 
punktami i informacją o wzniesieniach w metrach 
MSL. Narysować widok manewru z boku, tak jak na 
rysunku II-2-9-2. Przeszkody wskazać za pomocą 
linii pionowych. 
  
Wykreślić powierzchnię o pochyleniu 2,5 procent 
dotykającą wierzchołka tylko jednej przeszkody i 
nieprzenikającą żadnej innej. Jedna przeszkoda (765) 
jest usytuowana w strefie pierwszorzędnej.  
Przeszkoda ta daje 
 
OCA = 765 – 6700 x 0,025 + 30 = 627,5 MSL. 
 
OCA/H jest największa przy wartości 630 (170) m.  
 

 
 

_______ 
KROK 4 

Przeszkody w strefie rozpoczęcia zakrętu 
 

Zmierzyć odległość od SOC do TP (8000 m). 
Obliczyć w następujący sposób wysokość względną 
TP: 
 
Wysokość względna punktu rozpoczęcia zakrętu = 
OCA+ 8000 x 0,025 =  630 + 200 = 830 m. 
 

Najwyższa przeszkoda w strefie rozpoczynania 
zakrętu ma wzniesienie 765 m MSL. PANS-OPS 
stwierdza, że wysokość względna przeszkody w 
strefie rozpoczęcia zakrętu ma być mniejsza niż 
TA/H – 50 m. 
 
Wysokość bezwzględna zakrętu musi być zatem 
większa niż 765 + 50 = 815 m. 
 
Ta przeszkoda może więc zostać zaakceptowana. 

_________ 
KROK 5 

Przeszkody w strefie zakrętu  
 

Wstępne granice strefy zakrętu zostały już 
wykreślone, a więc istnieje możliwość oceny sytuacji 
stwarzanej przez przeszkody. Spojrzeć na rysunek II-
2-9-1. Przeszkoda O1,. która ma zostać ominięta, 
znajduje się blisko granicy. Wskazać najwyższy 
punkt tuż po wewnętrznej stronie granicy: O2 o 
wzniesieniu 910 m. 
 
Odległość od TP do O2 jest równa 6100 m. 
 
Wpływ tej przeszkody oblicza się według formuły z 
PANS-OPS, tom II, część III, 7.3.4.4.1 b), która 
brzmi: „Wzniesienie/wysokość względna przeszkody 
w strefie zakrętu i dalej mają być mniejsze niż 
TNA/H + do tg Z – MOC …” 
 
W tym przykładzie TNA = 830 m (patrz krok 4), tg Z 
= 0,025,  MOC = 50 m, a odległość do  jest równa 
odległości od przeszkody O2 do TP = 6100 m.  
Wykonuje się następujące obliczenie: 
 
830 + (6100 x 0,025) – 50 = 932,5 m 
 
Ponieważ wzniesienie przeszkody O2  wynosi 910 m, 
grań nie wywiera żadnego wpływu. 
 
Odległość przeszkody O3 od granicy strefy 
nieudanego podejścia na wprost wynosi 1600 m, a jej 
wzniesienie 805 m. Obliczenie według powyższej 
formuły wskazuje, że przeszkoda O3 nie wywiera 
wpływu.  
 
Wstępnie obliczona procedura nieudanego podejścia 
może być zaakceptowana, z OCA/H dla procedury 
przy gradiencie wznoszenia 2,5 procent równą 630 m 
(596). Jest to wartość, którą publikuje się na mapie 
podejścia według wskazań przyrządów SIRPA 
VOR/DME 09 pokazanej w rozdziale 4 niniejszego 
działu.  
 
Potwierdzona może też zostać wysokość 
bezwzględna zakrętu 830 m. 
 
„Wznoszenie po prostej do 830 m, potem zakręt w 
prawo na kurs 170°. Zakręt nieudanego podejścia z 
prędkością ograniczoną do maksimum 185 kt”. 
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Uwaga. – Jeśli przeszkody istniejące w strefie 
rozpoczęcia zakrętu i w strefie zakrętu powodują,, że 
trzeba zwiększyć wysokość względną zakrętu, to są 
dwie możliwości:  
a) zwiększenie zarówno wysokości względnej 

zakrętu jak i OCA/H o wielkość konieczną do 
uzyskania zgody; 

b) zwiększenie wysokości względnej zakrętu tylko 
o wielkość potrzebną do uzyskania zgody, 
obliczenie nowego położenia TP i wykreślenie 
nowych granic strefy zakrętu. W tym wariancie 
unika się zwiększania OCA/H, ale w pewnych 
sytuacjach stwarzanych przez przeszkody może 
on nie być przydatny.  

Należy zauważyć, że w pewnych przypadkach może 
być możliwa zmiana położenia MAPt, a przez to 
również zmiana maksymalnych dopuszczalnych 
względnych wysokości przeszkód.  
 

Dyskusja do kroku 5 
Załóżmy, że przeszkoda O4 o wzniesieniu 1100 m 
wywiera wpływ na nieudane podejście. Sprawdzenie 
jest dokonywane następująco: 
 
830 + 12000 x 0,025 – 50 = 1080 m. 
 
Wysokość przeszkody przekracza dopuszczalne 
wzniesienie o 20 m. Jedną z dróg przezwyciężenia 
problemu jest zwiększenie o 20 m wysokości 
bezwzględnej/ wysokości względnej w zakręcie do 
850 (390) m.  W  konsekwencji najdalej położony TP 
musi zostać przesunięty o 
   20 
 ------ = 800 m 
  0,25 
na zewnątrz w kierunku przeszkody O1, która ma 
zostać ominięta. Możliwość uniknięcia kontaktu z 
przeszkodą O1 powstaje w tej sytuacji przez redukcję 
rozbudowy strefy zakrętu na drodze zmniejszenia 
prędkości, jeśli nie dokonano tego wcześniej. 
Jeśli jednak nawet po wykonaniu tego przeszkoda O1 

zaczyna oddziaływać na nieudane podejście, istnieje 
jeszcze jedna możliwość. Polega ona na 
zaoszczędzeniu wysokości względnej przez 
przesunięcie MAPt z VOR do linii zniżania 
końcowego podejścia. Wtedy położenie SOC 
wyznacza się obliczając  d2 + X tak jak w kroku 10 
rozdziału 1 niniejszego działu. OCA/H dla 
nieudanego podejścia oblicza się następnie jak w  
kroku 11 w rozdziale 1 niniejszego działu (patrz 
również rysunek II-2-1-8). 
Odległość FAF – MAPt wskazuje się przez odległość 
na profilu procedury na mapie podejścia według 
wskazań przyrządów,  przy czym tabelka w dolnym 
prawym narożu zostaje zastąpiona informacją o 
odległości/wysokości bezwzględnej (wysokości 
względnej) podejścia końcowego. (Patrz mapa 

podejścia według wskazań przyrządów w rozdziale 4 
niniejszego działu.) 

_________ 
KROK 6 

Obliczenie OCA/H dla gradientów wznoszenia 
innych niż 2,5 procent 

 
Procedura nieudanego podejścia została 
zaprojektowana dla gradientu wznoszenia 2,5 
procent.  Statki powietrzne dysponujące lepszymi 
gradientami wznoszenia mogą korzystać z innych 
OCA/H i innych granic.  
 
Jako przykład podano obliczenie dla gradientu 
wznoszenia 3,5 procent.  
  
Oblicza się OCA/H (porównać z krokiem 3):  
 
765 – 6700 x 0,035 + 30 = 560,5 
695 – 4700 x 0,035 = 560,5  m 
 
OCA/H nieudanego podejścia na wprost wynosi 561 
(105) m  (3,5 procent). 
Większa jest jednak OCA/H końcowego podejścia:  
585 (125) m, patrz rozdział 4 niniejszego działu, krok 
4.  
Tę wartość stosuje się w dalszych obliczeniach. 
 
Wysokością bezwzględną zakrętu wciąż pozostaje 
830 m MSL. 
 
Różnica między wysokością bezwzględną zakrętu  i  
wysokością bezwzględną  SOC wynosi 830 – 585 = 
245 m. 
Odległość pokonywana podczas wznoszenia 245 m z 
gradientem 3,5 procent jest równa: 
    245 
 --------- = 7000 m 
  0,035 
Należy to porównać z obliczeniami w kroku 4. 
 
Odległość od SOC do najdalszego T wynosi 7000 m. 
Oznacza to, że cała strefa zakrętu zostanie 
przesunięta bliżej SOC.  
Należy zauważyć, że normalnie te OCA/H nie są 
publikowane. Oblicza się je i stosuje tylko wtedy, 
kiedy odpowiednia władza uzna, że osiągi statku 
powietrznego uzasadniają większe gradienty.  
 
 Uwaga. – Podczas wykonywania obliczeń z 
zastosowaniem gradientów wznoszenia innych niż 2,5 
procent mogą być zmieniane wysokości 
bezwzględne/wysokości względne odnoszące się do 
zakrętu, jak również może być skracana odległość 
SOC od TP, co może spowodować, że będzie  
potrzebne przeprowadzenie pełnych obliczeń 
nieudanego podejścia dla wszystkich innych 
gradientów wznoszenia.
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Rysunek II-2-9-1 
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Rozdział 10 
 

Nieudane podejście z zakrętem – nieprecyzyjne – zakręt nad wyznaczonym 
punktem rozpoczęcia zakrętu (fix) 

 
 

Niniejszy przykład jest kontynuacją rozdziału 4 
niniejszego działu, VOR/DME 09, uwzględniającą 
dodatkowe okoliczności. 
 
Wysokie przeszkody (O1), położone na wprost w 
odległości 14 do 15 km przed VOR powodują, że jest 
konieczne wykonanie nieudanego podejścia z 
zakrętem. Zdecydowano, że w procedurze 
nieudanego podejścia, ze względu na istnienie 
przeszkód, zostanie sformułowana  metoda powrotu 
nad urządzenie. Z tego powodu procedura będzie 
obejmować ograniczenie prędkości do maksimum 
185 kt IAS, co ma być odnotowane w procedurze 
nieudanego podejścia.  
 
   Uwaga.– Pełne omówienie zasad obowiązujących 
dla segmentu nieudanego podejścia można znaleźć w 
załączniku B7 wraz z dodatkowymi przykładami. 

 
_________ 
KROK 1 

Punkt rozpoczęcia procedury po nieudanym 
podejściu (MAPt) 

 
Patrz rozdział 9 niniejszego działu, krok 1.  
 
 

_________ 
KROK 2 

Projektowanie granicy zewnętrznej  
 

Narysować granice strefy nieudanego podejścia na 
wprost jako przedłużenie końcowej strefy VOR. 
 
Aby skonstruować granicę zakrętu, trzeba obliczyć – 
korzystając z wzorów w PANS-OPS, tom II, tabele 
III-7-3  lub  III-7-4 – niżej podane wielkości dla 
wysokości 4566 ft MSL (wzniesienie lotniska + 10 
procent od 5 NM).  
 
Maksymalna prędkość kategorii D = 185 kt IAS 
Wysokość bezwzględna 466,3 m + 926 m (4566 ft) 
TAS = 203 kt 
c = 0,39 NM = 722 m 
R = 1,44°/s 

r = 2,24 NM = 4148 m 
E = 0,52 NM = 963 m 
 
[r2 + E2 ] 0,5  = 2,29 NM = 4241 m 
r + E = 2,76 NM = 5111 m 
r + 2E = 3,28 NM = 6075 m 
 
W punkcie odległym od 5 DME o 0,31 NM (574 m) 
w stronę SOC (dla wygody, w stronę pozycji (fix) 
DME) wykreślić linię prostopadłą do linii drogi 
nieudanego podejścia wskazującej najbliższy punkt 
TP – jest to linia K-K. 
 
Skonstruować  pozostałe elementy strefy zakrętu, tak 
jak to pokazano na rysunku II-2-10-1. 
 
Odległość od SOC do linii K-K jest równa: 
 
5 NM – 0,3125 NM – 1,03 NM = 3,657 NM = 6774 
m,  gdzie 1,03 jest oddaleniem SOC od MAPt (patrz 
rozdział 9 niniejszego działu, krok 1). 
 
Kryteria dla nieudanego podejścia na wprost odnoszą 
się do linii K-K z MOC 30 m, zmniejszonego w 
strefach drugorzędnych (patrz rozdział 1 niniejszego 
działu, krok 11). Lewa strefa drugorzędna na rysunku 
II-2-10-1 rozciąga się do strefy zakrętu, w której 
może zostać zmniejszone przewyższenie  MOC 50 m 
(165 ft)  

 
_____ 

KROK 3 
Przeszkody w strefie zakrętu  

 
W niniejszej procedurze przestrzeń położona między 
MAPt i linią K-K nie jest strefą rozpoczęcia zakrętu. 
Zakręty są rozpoczynane najwcześniej na linii K-K, 
zatem przy obliczaniu wpływu przeszkód w strefie 
zakrętu na OCA/H wykorzystuje się najmniejszą 
odległość do od przeszkody w strefie zakrętu do linii 
K-K plus oddalenie SOC od linii K-K (dz). 
 
Odległość przeszkody O2 od linii K-K wynosi 7400 
m, a wzniesienie 805 m. Oblicza się przewyższenie 
OCA/H niezbędne dla uniknięcia kolizji z  O2: 
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805 – [(4700 + 6774) x 0,025] + 50 = 568 m MSL. 
 
Ponieważ OCA/H końcowego podejścia wynosi 585 
m (125), przeszkoda O2 nie ma wpływu na procedurę. 
Przy pomocy takiego samego obliczenia sprawdza 
się wpływ przeszkód O3  i O4. 
 

Procedura nieudanego podejścia jest określona w 
następujący sposób: 
 
„Przy nieudanym podejściu prędkość, aż do 
ukończenia zakrętu, jest ograniczona do maksimum 
185 kt. Wznoszenie po prostej do 5 DME, zakręt w 
prawo na DON ze wznoszeniem do 3500 m (1990).” 
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Rozdział 11 
 

Nieudane podejście precyzyjne na wprost 
 

 
WSTĘP 

 
Jest to procedura nieudanego podejścia ILS na 
wprost. Przykład ten nie jest związany z żadnym 
poprzednim przykładem. 
 
Ścieżka schodzenia ma pochylenie 3°, odległość 
między LLZ i THR wynosi 3000 m, a inne parametry 
są standardowe, a więc może znaleźć zastosowanie 
tabela z załącznika 1 do części III PANS-OPS, tom 
II. 
 
Nie istnieją żadne przeszkody przebijające 
powierzchnie X i Y powierzchni zbliżania OAS. 
Tylko jedna przeszkoda, O1 (mająca wg załącznika B  
kod tolerancji mapy 1A) przebija powierzchnię Z. 
Współrzędne jej położenia (odniesione do progu 
drogi startowej) są następujące (patrz rysunek II-2-
11-1): 
 
 x = - 8100 m 
 y = - 1700 m 
 z = 195 m 
 

_________ 
KROK 1 

Identyfikacja MAPt 
 

Punkt MAPt będzie się znajdował na ścieżce zniżania 
(θ) na początku wysokości względnej wznoszenia 
(SOCz) plus względna wysokość równa utracie 
wysokości względnej dla każdej kategorii samolotu. 

_________ 
KROK 2 

Początek współrzędnych wznoszenia (SOCx i  
SOCz) 

 
Punkt SOC znajduje się na wysokości względnej 
odniesionej do przeszkód na podejściu lub na 
równoważnej wysokości względnej odniesionej do 
przeszkód procedury nieudanego podejścia, zależnie 
od tego, która z nich jest większa. Jest on  
zlokalizowany na linii GP, która ma początek na 
współrzędnej  x = - 900 i jest równoległa do ścieżki 
schodzenia (patrz  rysunek II-2-11-2). 
 
Obliczyć SOCz. 
 
Wysokość względna początku wznoszenia (SOCz) 
jest taka sama jak równoważna wysokość względna 
(ha) przeszkody O1 nieudanego podejścia. 

 
Wzór: 
 
 hma x ctg Z + 900 + x 
ha  =  -----------------------------  =  SOC2 
      ctg Z + ctg θ 
 
 
          195 x 40 + 900 + (- 8100) 
ha  =  -------------------------------  =  10156 m  =   
                    40 + 19,8 
SOC2 
  
(patrz rysunek II-2-11-3). 
 
Obliczyć SOCx. 
 
SOCx  =  SOCz / tg θ - 900 
 

SOCx  = 10,156 / tg 3°  - 900 
 

SOCx  = 193,8 m – 900 = - 706,2 m 
 

 
Dowód: Zysk wysokości (HG) od punktu SOC 
powinien być równy wysokości O1 (195 m).  
 
      HG = (8100 – 900 + 193,8) x 0,025 = 184,84 m 
 
      SOCz + HG = 10,156 + 184,84 = 195 m 
 
OCH jest więc po prostu równe SOCz + utrata 
wysokości względnej (HL). 
 

_________________________________________ 
                 A       B       C      D 
_________________________________________ 
OCH ILS kategoria I 51     54      57 60 
OCH ILS kategoria II 24     29      33 37 
_________________________________________ 

 
 

_________ 
KROK 3 

Przeszkody poza sektorem precyzyjnym  
 

Załóżmy, że przeszkoda (O2, oznaczenie kodowe 2A) 
jest zlokalizowana poza sektorem precyzyjnym i 
prawdopodobnie przebija przedłużenie  powierzchni 
Z, o pochyleniu 2,5 procent. Współrzędne 
przeszkody O2 są następujące:   
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x = - 15 000 m 
y = - 3 200 m 
z = 365 m 
 
Zadanie polega na ustaleniu, czy O2 zmieni 
niekorzystnie SOC2 i spowoduje wzrost OCA/H. 
(Patrz rysunek II-2-11-4). 
 
O2 zostaje oceniona w dwu krokach. 
 

1) Ustalić, czy O2 znajduje się w strefie 
nieudanego podejścia, która rozwiera się o 
15o po obu stronach zakończenia segmentu 
precyzyjnego w punktach E”-E”. 
 

2) Określić, czy wartość ha przeszkody O2 jest 
większa niż w przypadku O1.  
 

Połówkowa szerokość strefy nieudanego podejścia 
poza segmentem precyzyjnym jest równa: 
 
½W = tg 15o x (│x02│  -   │xE”│)  + │ yE”│     
 
½W = tg 15o x (15000 - 12900)  + 3001 = 3564 m 
 
 

Ustalić, że O2 leży na przedłużeniu strefy nieudanego 
podejścia. 
 
Równoważna wysokość względna (ha) przeszkody O2 

wynosi: 
 
 365 x 40 + 900 - 15000 
ha  =  -------------------------------  =  8,46 m  =  SOCz                

40 + 19,08 
   
(Patrz rysunek II-2-11-5) 
 
Wniosek:  Przeszkoda O2  nie wpłynie na OCA/H.  
Wpływ na procedurę nieudanego podejścia wywiera 
przeszkoda O1 w segmencie precyzyjnym o ha 
(SOCz) równej 10,156 m (11 m), co jest bardziej 
wymagające  niż ha przeszkody O2 na 8,46 m. 
 
Wartości OCA/H pozostają:  
_________________________________________ 
                A        B     C        D 
_________________________________________ 
OCH ILS kategoria I        51      54    57 60 
OCH ILS kategoria II 24      29    33 37 
_________________________________________ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Część II. Procedury konwencjonalne 
Dział 2, Rozdział 11.  Nieudane podejście precyzyjne na wprost                                             II-2-11-3 
_________________________________________________________________________________ 
 

Copyright Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego 
Dostarczone przez IHS na licencji ICAO 
Reprodukowanie i udostępnianie w sieci bez licencji IHS zabronione                Bez prawa odsprzedaży 

 

Rysunek II-2-11-1 
 

 
 

Rysunek II-2-11-2 
 

 

Rysunek II-2-11-3 
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Rysunek II-2-11-4 
 

 

Rysunek II-2-11-5 

 
_________________ 
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Rozdział 12 
 

Nieudane podejście precyzyjne z zakrętem  
– zakręt na wysokości bezwzględnej 

 
WSTĘP 

 
Ścieżka schodzenia ma pochylenie 3°, odległość 
między LLZ i THR wynosi 3000 m, a inne parametry 
są standardowe. Ma zastosowanie odpowiednia 
tabela z dodatku 1 do części III PANS-OPS, tom II. 

 
Wzniesienie progu drogi startowej = 300 m (984 ft). 
 
Są cztery przeszkody. Przeszkody O1, O2 i O3 
(wszystkie z kodem tolerancji map 1A*) znajdują się 
na linii centralnej (osi) drogi startowej. Przeszkody 
O1 i O2 przebijają powierzchnie OAS zarówno ILS 
kategorii I, jak i II.  Przeszkoda O4 (kod 6C) znajduje 
się poza strefą powierzchni precyzyjnych, będzie 
jednak przedmiotem zainteresowania przy 
nieudanym podejściu z zakrętem. Współrzędne 
położenia przeszkód (odniesione do progu drogi 
startowej) są następujące: 
_________________________________________ 
       
                    x     y z                               kod* 

_________________________________________ 
 
O1       750     0        22       przebija           1A 
      
                                   powierzchnię W   
      
O2  - 4500     0       100      przebija           1A 
      
                                   powierzchnię Z 
 
O3             - 15000       0       1000        1A  
 
O4  - 5000    6000      255      6C**   

_________________________________________ 
 

 * Patrz dodatek C1 do niniejszego dokumentu 
 
** Kod C  (6 m) jest do przyjęcia, ale kod 6 (300 m) musi 
zostać dostosowany. 
 
Wszystkie współrzędne ILS są wyrażane w metrach, 
a wszystkie obliczenia wykonywane przy określaniu 
wysokości względnej nad progiem w metrach.  
Przejście na stopy następuje dopiero po zakończeniu 
krytycznych obliczeń. 
 
Z ograniczeń przestrzeni powietrznej wynika 
wymaganie albo podejścia na wprost albo 
nieudanego podejścia z zakrętem w PRAWO. 

_________ 
KROK 1 

Wykreślanie obrysu segmentu podejścia 
precyzyjnego przy użyciu szablonu progu i 

współrzędnych konturu 300 m z odpowiedniej 
tablicy w załączniku I do części III.  

 
 
Przeszkoda O3 wyklucza nieudane podejście na 
wprost. Nie dysponuje się pozycją (fix) dla 
oznaczenia TP, a rozwiązaniem jest zakręt na 
wysokości bezwzględnej (patrz rysunek II-2-12-1) 
 

 
 

 

_________ 
KROK 2 

Określenie punktu SOC dla segmentu 
precyzyjnego   

 
 
Porównać względną wysokość przeszkody O1 z 
względną wysokością przeszkody O2. Większa z nich 
dwóch będzie równa SOCz. (Patrz rysunek II-2-12-
2). 
 
 
Względna wysokość O1 wynosi 22 m. 
 
 
                   (100 x 40) + 900 - 4500 
ha przeszkody O2 = -----------------------------  =6,8 m 
   40 + 19,08 
 
SOCz = 22 m dla segmentu precyzyjnego. 
 
 
Ustalić położenie początku wznoszenia (SOCx). 
 
SOCx = SOCz / tg θ  -  900 

 
 
SOCx = 22 / tg 3o  - 900 = - 480 m 
 
 
SOCx =  - 480 m. 
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________ 
KROK 3 

Ustalenie najniższej użytecznej wysokości 
względnej zakrętu (TNH), która zapewni 

przewyższenie nad O2 w strefie rozpoczynania 
zakrętu i zapewni MOC nad O4 w strefie zakrętu 

 

Najniższa  TNH dla O2  = 100 + 50 = 150 m. 
 
Najniższa TNH dla O4  =  (wysokość względna O4  + 
MOC) – przyrost wysokości względnej (HG) wzdłuż 
najmniejszej odległości  (do4) od konturu 300 m do 
O4. 
 
Odległość do4 może być dokładnie zmierzona na 
mapie lub obliczona po określeniu kąta nachylenia 
dla konturu 300 m. (Patrz rysunek II-2-12-3).  
 
Kąt rozwarcia  α  dla konturu 300 m jest równy:  
 
    yE” -     yD”          3001 - 910 
 α = tg-1 -----------------  =   -------------------  = 6,5 ° 
    yD” +  |xE”|       5438 + 12900 
 
Współrzędną y konturu 300 m w okolicy O4 oblicza 
się przez rozwiązanie względem y  równania  z = Ax 
+ By + C  dla powierzchni Y, gdzie  x = współrzędna 
O4  (-5000), a z = 300 m. 
 
                        300 – (0,023948 x – 5000) – 
         z – Ax - C                            (-21,51) 
y = ------------------ =   -----------------------------------   
      B            0,210054  
= 2101 m 
 
Odległość do4 = (|y04| - tolerancja mapy - (|y300|) x 
cos α 
 
do4  =  (6000 – 300 – 2101) x cos 6,5°  =  3576 m 
 
Najmniejsza wartość TNH, jaka zapewni MOC nad  
O4,  jest równa: 
 
TNHo4  =  (255  +  50) – (3576 x 0,025)  = 215,6 m. 
 
 

 
Najniższa operacyjnie użyteczna względna wysokość 
zakrętu (TNA) musi brać pod uwagę względną 
wysokość zakrętu (TNH) plus wzniesienie progu i 
prawdopodobnie  zaokrągloną wartość w przyrostach 
100 ft.    
 
TNA  =  215,6 + 300 m  =  515,6 x 3,2808  =  1692  
ft (po  zaokrągleniu 1700 ft). 
 
Związana z tym TNH,  która musi być użyta do 
obliczeń, wynosi:  
 
    (1700 – 984) 
TNH  =  -----------------  =  218 m 
       3,2808 

_________ 
KROK 4 

Określenie nominalnego punktu TP, mając na 
uwadze, że TNH  musi wynosić co najmniej 218 m 

i że użytkownicy będą życzyć sobie – w miarę 
możliwości – zarówno najniższej OCA/H, jak i 
nieograniczonej prędkości IAS podczas zakrętu  

 
TP musi być zlokalizowane przed O3 w odległości  
równej co najmniej tolerancji sporządzenia mapy 
(300 m) plus  c + E + [r2 + E2]0,5 
 
Obliczyć wymagania dla strefy zakrętu oparte na 
metodzie obowiązujących okręgów i nieograniczonej 
prędkości IAS na wzniesieniu 2000 ft (patrz PANS-
OPS, tabele III-7-3 i III-7-4) w km (NM). (Patrz 
tabela II-2-12-1). 
 
Jeśli nominalny punkt TP musi znajdować się co 
najmniej 9,67 km przed przeszkodą O3, to odległość  
dz, na której można nabierać wysokości po minięciu 
SOC, jest równa: 
    
 dz  =  15000  -  9670  -  480  =  4850 m 
 
Nominalna wysokość względna  (NH) w punkcie TP 
= SOCz  precyzyjnego segmentu + HG. 
 
 NH = 22 + (4850 x 0,025) = 143,25 (co jest 
wielkością niewystarczającą).  (Patrz rysunek II-2-
12-4).

Tabela II-2-12-1 
__________________________________________________________________________________________ 
       
   Kategoria c + E +   [r2 + E2]0,5 + Tolerancja mapy   = wymagana strefa    przy TAS 
          zakrętu     km/h (kt)  
__________________________________________________________________________________________ 
        A  0,46 0,6 [1,382 + 0,562]0,5            0,3      2,85(1,53 NM)    217(116 kt) 
        B  0,59 0,76 [2,572 + 0,762]0,5            0,3                 4,33(2,34 NM)    296(159 kt) 
        C  0,88 1,21 [6,492 + 1,212]0,5             0,3      8,99(4,86 NM)    470(254 kt) 
        D  0,91 1,27 [7,082 + 1,272]0,5            0,3      9,67(5,22 NM)    491(265 kt) 
________________________________________________________________________________________ 
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Na prędkość IAS w zakręcie należy nałożyć 
ograniczenia w celu zmniejszenia wymagań 
dotyczących strefy zakrętu. 
 
 Uwaga. – Zwykłe zwiększenie gradientu 
wznoszenia nie wystarcza. Procedura musi określić 
wysokość OCA/H właściwą dla wznoszenia po 
nieudanym podejściu z nominalnym gradientem 2,5  
procent. Specjalne minima mogą być opublikowane 
jako dodatek do nominalnej OCA/H bazującej na 2,5 
procent ale nie zamiast niej.  
 
W tym miejscu konieczne są dyskusje z operatorami 
lub przedstawicielami urzędów zatwierdzających, w 
celu podjęcia decyzji o najmniejszych prędkościach 
możliwych do operacyjnego zaakceptowania. PANS-
OPS dopuszcza prędkości w zakrętach równe 
największym prędkościom na końcowym podejściu. 
Względy operacyjne mogą jednak wymagać 
większych prędkości. 
 
Należy założyć, że zostały zaakceptowane 
następujące prędkości: 
 
Kategoria A: 100 kt IAS; 116 kt TAS (bez zmiany) 
Kategoria B: 150 kt IAS; 159 kt TAS (bez zmiany) 
Kategoria C: 185 kt IAS; 195 kt TAS (bez zmiany) 
Kategoria D: 200 kt IAS; 211 kt TAS  
 
Dostosowane wymagania dotyczące strefy zakrętu, 
obliczone w km (z uwzględnieniem tolerancji mapy), 
wynoszą teraz: 
 
Kategoria A: 2,85 (1,53 NM) 
Kategoria B: 4,33 (2,34 NM) 
Kategoria C: 5,94 (3,21 NM) 
 (gdy c = 0,7 km, r = 3,89 km, E = 0,94 km) 
Kategoria D: 6,65 (3,59 NM) 
 (gdy c = 0,75 km, r = 4,49 km, E = 1,0 km) 
 
Narysować strefę zakrętu zaczynając od ostatniego 
TP (odległość ‘c’) poza nominalnym TP. 
 
Skorygować SOC w taki sposób, by zapewnić 
odległość dz  do TP wystarczającą do wznoszenia. 
 
SOCz  może zostać obliczony ze wzoru na ha, gdy: 
 
hma  =  TNH  i  x = współrzędna TP 
 
       218 x 40 + 900 – (15000 –  
SOCz  =  ha  =  -------------------------------------------- 
                                           40  +  19,08 
wymaganie dla strefy zakrętu) 
------------------------------------- 
     
 
 

 Punkt SOCz kategorii A =   
 

    218 x 40 + 900 – (15000 – 2850) 
--------------------------------------------- = - 43 m  
                 40  +  19,08 
 (zastosować 22 m) 
      
  Punkt SOCz kategorii B =   
     218 x 40 + 900 – (15000 – 4330) 
 --------------------------------------------- = - 18 m 
                     40  +  19,08 
 (zastosować 22 m) 
        
Punkt SOCz kategorii C =   
    218 x 40 + 900 – (15000 – 5940) 
--------------------------------------------- = - 9,5 m  
                    40  +  19,08 
 (zastosować 22 m) 
        
Punkt SOCz kategorii D =   
   218 x 40 + 900 – (15000 – 6650) 
--------------------------------------------- = - 21,5 m  
                    40  +  19,08 
 (zastosować 22 m) 
        
(Patrz rysunek II-2-12-5.) 
 

_________ 
KROK 5  

Obliczenie OCA/H opartej na skorygowanym 
punkcie SOC2 w celu upewnienia się, że TNA  

zostanie osiągnięte w punkcie, w którym każda 
kategoria samolotu musi rozpoczynać zakręt, by 

uniknąć przeszkody O3, jaka znajduje się na 
wprost.   

 
OCA/H jest to więc po prostu skorygowana SOC2 + 
stosowna utrata wysokości względnej (HL) dla 
każdej kategorii samolotów. 

_________________________________________ 
      
            A        B     C D 

_________________________________________ 
 

OCH ILS kategoria I    62      65    68 71  
OCH ILS kategoria I    35      40    44 48 
_________________________________________ 

 
Instrukcja nieudanego podejścia: Wznoszenie na 
wprost do 1700 ft, zakręt w prawo… (90o) …. 
Prędkość zakrętu nieudanego podejścia ograniczona 
do maksimum 200 kt IAS. 
 
     Uwaga. – Chociaż operatorzy samolotów 
kategorii C wyrazili zgodę na prędkość 185 kt IAS, to 
prędkość 200 kt IAS jest bezpieczna. 
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Rysunek II-2-12-1 

 

 

Rysunek II-2-12-2 
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Rysunek II-2-12-5 
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Rozdział 13 

 
Nieudane podejście precyzyjne z zakrętem – zakręt nad wyznaczoną 

pozycją (fix) (wewnątrz segmentu precyzyjnego) 
 
 

 
WSTĘP 

 
Dla tej samej sytuacji, co w rozdziale 12 niniejszego 
działu pozostaje problem wyznaczenia pozycji (fix) 
zapewniającej uniknięcie przeszkody O3 znajdującej 
się na wprost na x = - 15000 m. Cofając się do TP, 
należy założyć, że miejscem lokalizacji DME jest 
sąsiedztwo anteny GP, gdzie x = -286 m. 
 
      Uwaga. – Tolerancja DME wynosi ± 0,46 km 
(0,25 NM) + 1,25 procent  odległości od anteny. 
 
Najbardziej krytyczny jest samolot kategorii D 
wykorzystującej  prędkość IAS 200 kt. 
 
Dopóki nie zostaną opracowane odrębne procedury, 
wszystkie samoloty będą wykorzystywać jako punkt 
rozpoczęcia zakrętu (TP) te same pozycje (fix) DME. 
Ostatni TP (sześć sekund ‘c’ poza tolerancją pozycji 
(fix) DME) musi zapewniać spełnienie wymagań dla 
zakrętu dla kategorii D zgodnie z obliczeniami 
rozdziału 12 niniejszego działu, krok 4, czyli 
obejmować wartość 6,65 km (3,59 NM). 
 
Nominalny punkt TP może być określony w 
dziesiątych częściach mili morskiej NM, lecz musi to 
być co najmniej  0,25 NM + 1,25 procent odległości  
od anteny, która jest bliżej  DME niż końcowy TP. 
 
Linię K-K identyfikuje najbliższy TP. 
 
Odległością  od SOC do K-K jest dz, od której mierzy 
się odległość  do  w strefie zakrętu do O4. 
 
Odległością, na której można nabierać wysokości, 
jest  dz + do. 
 

_________ 
KROK 1 

Określenie ostatniego TP   
 
Tolerancja ostatniej pozycji (fix) musi nastąpić przed 
przeszkodą O3 w odległości równej co najmniej 
tolerancji sporządzenia mapy (kod 6C) plus c + E + 
[r2 + E2]0,5. 
 

 
Wymagania dla strefy zakrętu odnoszące się do 
prędkości 200 kt (211 TAS) wynoszą 6,65 km (3,59 
NM). Patrz rozdział 12 niniejszego działu, krok 4. 
 
Tolerancja pozycji (fix) ostatniego punktu TP 
występuje więc dla  
x = - 15000 + 6650 = - 8350 m. 
 
Odczyt radionamiernika DME w tym punkcie jest 
równy 
 
  (8350 – 286)   
-------------------- = 4,354 NM 
        1852 
 
Nominalny punkt TP musi więc znajdować się co 
najmniej 0,25 + (0,0125 x 4,354) NM przed ostatnim 
punktem i zostanie opublikowany jako 4,354 – 0,3 = 
4,0 DME. 
 
Najbliższym TP jest linia K-K w DME 4,0 – 0,3 = 
3,7, gdzie x = - 7138 m. (Należy zauważyć, że 
miejscem lokalizacji DME jest punkt umieszczenia 
anteny G/P, gdzie x = - 286.) (Patrz rysunek II-2-13-
1). 
 

_________ 
KROK 2 

Określenie odległości  dz w taki sposób, aby punkt 
SOC był dla linii K-K    

 
Zatem 
 
dz = 7138 – 480 (SOCx) = 6658 m. 

 
 

_________ 
KROK 3 

Określenie do, czyli odległości od K-K do O4.    
 
Współrzędną y  punktu ‘K’ na konturze 300 m przy 
najbliższym TP znajduje się przez rozwiązanie 
względem y równania z = Ax + By + C dla 
powierzchni Y, gdzie  x = współrzędna x wielkości 
‘K’ (- 7138),  a z = 300 m. 
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            z  - Ax – C          
  y = ------------------- =  
                    B 
300 – (0,023948 x – 7138) – (- 21,51)  
-------------------------------------------------- = 2344 m 
            0,210054 
 
Odległość do4 jest przeciwprostokątną trójkąta 
prostokątnego minus tolerancja mapy (KAdo4). 
 
do4  = [(6000 – 2344)2 + (7138 – 5000)2]0,5 – 300 = 
3935 m. 
 
Nominalna wysokość bezwzględna (NA) = 
wzniesienie lotniska + początek wznoszenia (SOCz) 
+ zysk wysokości względnej [(dz + do) x 0.025]. 
 
Wymagana wysokość bezwzględna (RA) = 
wzniesienie przeszkody (OE) + minimalne 
przewyższenie nad przeszkodami (MOC).  
 
NAo4 = 300 + 22 + [(6658 + 3935) x 0,025] = 586,8 
m 
 
RAo4 = 300 + 255 + 50 = 605 m. 
 
Wielkość NA jest niewystarczająca, za mała o 18,2 
m. SOC musi zostać skorygowany dla uzyskania 
pewności, że będzie spełniony warunek RA na 
wysokości  605 m (305 ft).  
 
Ponieważ najkrótsza ścieżka prowadząca do 
przeszkody  jest definiowana jako  dz + do,  do 
wyznaczenia SOCz można zastosować wzór na 
wysokość  równoważną ha, w którym: 
 
 ha  =   SOCz 
 
 hma  =   RA – 300 = 305 m. 
 

 x = SOCx + dz + do ; - 480 + (- 6658) + (- 
3935) = - 11073 m 

 
          (305 x 40) + 900 -  11073)  
ha = ------------------------------------  =  34,3 = SOCz 
  40 + 19,08 
 
Nie jest to najlepszy wynik. Jeśli to jest możliwe, 
należy opracować zakręt, by można było ominąć 
przeszkodę O4. 
 

_________ 
KROK 4 

Podstawową zaletą wykonywania zakrętu w 
wyznaczonej pozycji (fix) jest to, że wewnętrzną 
granicę wykreśla się z tolerancji pozycji (fix) 
wewnętrznego punktu TP.  Można całkowicie 
uniknąć przeszkody O4,  JEŻELI  kąt zakrętu jest 
taki, że O4 znajduje się poza strefą zakrętu. 
 
Ponieważ dla uniknięcia O3 kąt zakrętu musi być 
bliski 90o, wewnętrzna granica zakrętu będzie 
rysowana z punktu K na krańcu segmentu 
precyzyjnego. 
 
Kąt zawarty między krańcowym punktem K a 
przeszkodą O4 jest równy: 
 
 
          | xK |  -  | xo4|  - tolerancja mapy 
tg-1 ------------------------------------------ ; 
          |  yo4  |  +   |  yK |   
 
          7138  -  5000  -  300 
tg-1 ------------------------------ = 12,4° 
             6000  +   2344 
 
Oznacza to, że procedura może zignorować O4, jeśli 
jest możliwe ustanowienie zakrętu w procedurze 
nieudanego podejścia o kąt 89° lub mniejszy. Patrz 
rysunek II-2-13-2.   
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Rysunek II-2-13-1. Nieudane podejście z zakrętem (90 stopni lub więcej) 

 

 

   
Rysunek II-2-13-2. Nieudane podejście z zakrętem (mniejszym niż 90 stopni) 

 

______________________ 
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Rozdział 14 
 

Zabezpieczanie wczesnych zakrętów przy  
nieudanym podejściu ILS 

 
 

WSTĘP 
(Dokument związany: PANS-OPS, dodatek J do 

części III) 
 
Podstawowe kryteria ILS/MLS chronią przed 
realizacją nieudanego podejścia z zakrętem od 
punktu, w którym ścieżka schodzenia osiąga 
wysokość mniejszą niż 300 m (1000 ft) nad progiem. 
Przeszkody znajdujące się w bezpośredniej bliskości 
tuż na zewnątrz strefy rozpoczynania zakrętu stają się 
przedmiotem zainteresowania natychmiast po 
skonkretyzowaniu zakrętu nieudanego podejścia. 
Odległość przeznaczona na wznoszenie od strefy 
rozpoczynania zakrętu jest mierzona za pomocą 
najkrótszego możliwego wektora prostopadłego do 
granicy strefy zakrętu bez względu na to, jaka linia 
drogi jest zaplanowana po zakręcie. 
 
Kryteria te reprezentują iteracyjną metodę oceny 
przeszkód w strefie zakrętu z uwzględnieniem:  
 
-  linii drogi, jaka jest zaplanowana po 
zakręcie (+15°  znoszenia); 
 
-  konturu rzeczywistej wysokości względnej 
zakrętu jako granicy strefy zakrętu; oraz 
 
-  najniższej możliwej wysokości względnej 
samolotu w przypadku, gdy zachodzi konieczność 
oceny przeszkody zanim obniży on lot na ścieżce 
schodzenia do wysokości względnej zakrętu.  
 
Główna zaleta tej metody ujawnia się  wtedy, gdy kąt 
zakrętu jest mniejszy niż 75°. Jest to istotna zaleta. W 
omówionym w tym miejscu specyficznym 
przykładzie zaprezentowano dwie sytuacje: 
 

1) zapewnienie największej możliwej 
odległości do wznoszenia (do) przy 
minimalnym kącie zakrętu z możliwie 
najmniejszej względnej wysokości zakrętu; 
oraz 

 
2) modyfikację rozwiązania w celu 

zapewnienia możliwie największej 
wysokości względnej zakrętu  przy  

      równoczesnym zachowaniu OCA/H 
       ustalonej w p. 1) powyżej. 

 

 
 

WARUNKI 
 

Pod uwagę bierze się trzy przeszkody (wszystkie 
wcześniej dokładnie sprawdzone): 
 

________________________________________ 
     Przeszkoda             x             y z 

_________________________________________ 
 
 O1               - 10000     -1050      400 m 
 O2                 - 520        4800       225 m 
 O3                 - 500          200        40 m 
_________________________________________ 
 
ILS kategorii I,  3o, odległość od  LLZ  do progu 
THR 3000 m, nieudane podejście 2,5  procent, statek  
powietrzny kategorii C. 

 
 

_________ 
KROK 1 

Wykreślenie rzutu poziomego konturu OAS 300 
m obejmującego obrysy powierzchni W i X strefy 

podejścia 
 

Patrz rysunki II-2-14-1  i  II-2-14-2. 
 

 

_________ 
KROK 2 

Znalezienie punktów początku wznoszenia SOCx i  
SOCz   

 
Przeszkoda O3 przebija powierzchnie OAS.  Można 
ją potraktować jako przeszkodę procedury 
nieudanego podejścia, ponieważ przebija ona ścieżkę 
schodzenia GP. Oblicza się równoważną wysokość 
względną (ha).  
 
         40 x 40 + 900 - 500 
ha = -------------------------- = 33,85 (34 m) = SOCz 
                40 + 19,08 
        
 
SOCx = - 900 + (34/tg 3°) = - 251 m [OCH = 80 m] 
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_________ 
KROK 3 

Określenie wysokości względnej zakrętu (NH)  
 

TNH = wzniesienie przeszkody + MOC = 40 + 50 m 
= 90 m. 
 
 Uwaga. – MOC 30 m jest dopuszczalne 
wtedy, kiedy kąt zakrętu wynosi 15°  lub mniej. W 
tym przypadku wydaje się, że względna wysokość 
zakrętu 90 m jest właściwa.    
 

_________ 
KROK 4 

Konstrukcja konturu 90 m  
(patrz dodatek B7, 5.2)  

 
Punkty współrzędnych C”, D” i  E” dla konturu 90 m  
są następujące: 
 
       90 
E”90: x = -------  x (- 12900 + 900) – 900 = - 4500 
      300 

 
       90 
E”90: y = -------  x (- 3001 + 205) + 205 =  1045 
      300 

 
       90 
D”90: x = -------  x (5438 + 286) – 286 =  1431 
      300 

 
       90 
D”90: y = -------  x (910 -  135) + 135 =  368 
      300 
 
       90 
C”90: x = -------  x (10807 - 281) + 281 =  3439 
      300 

 
       90 
C”90: y = -------  x (96 - 49) + 49 =   63 
      300 

_________ 
KROK 5 

Obliczenie wymiaru DT z pomocą wzoru:  
 

DT = (HL- RDH) ctg θ + 900 = (46 – 15) ctg 3° + 
900 = 1492 m.  
 
DT wykreśla się z D” wzdłuż konturu 300 m w 
stronę progu, zaś  linia od  DT jest prowadzona  
równolegle  do linii DD” i określa strefę, którą  
 
 
 
 
 
 

 
będzie wykorzystywał samolot  podczas powrotu z  
pozycji „na ścieżce” do punktu, w którym ustala się 
gradient wznoszenia przy nieudanym podejściu.  W 
tym przypadku  nie wywołuje to żadnych 
konsekwencji.  
 

_________ 
KROK 6 

Wykreślenie strefy zakrętu po obowiązkowym 
okręgu  z ostatniego TP sześć sekund za E”90,. 

 

  Parametry zakrętu znajdują się w PANS-OPS, 
tabela III-7-3 jako: 
 
C = 0,88 km, r = 6,49 km i  E = 1,21 km 
 

_________ 
KROK 7 

Określenie minimalnego zakrętu koniecznego dla 
uniknięcia przeszkody O1  

w locie na wprost (patrz dodatek B7, 5.3)    
 

Stwierdzić, że zakręt nieudanego podejścia o kąt 15° 
zapewni uniknięcie kolizji z O1 . 

 
_________ 
KROK 8 

Wykreślenie z punktów odpowiadających każdej 
pozycji, zawartych w kącie rozwarcia 15° + 15°  = 

30°,  granicy strefy zakrętu, granic dzielących 
strefy 2 i 3,  jak również kierunku wektora 
odległości do określającego zysk wysokości  

 
 

________ 
KROK 9 

Określenie wysokości względnej, jaką można 
uzyskać wzdłuż linii do nachylonej o 30°, 

mierzonej od przeszkody O1 wstecz do konturu 
OAS odpowiadającemu 90 m.  Stwierdzenie drogą 

starannego pomiaru, że do = 9000 m. 
 
 

_________ 
KROK 10 

W strefie 3 wysokość względna  przeszkód ma być 
mniejsza niż:    

 
 

TNH + (do x tg Z) – MOC [30 m przy zakręcie 15°]  
90 + (9000 x 0,025) – 30 = 285 m
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_________ 
KROK 11 

Wniosek: Przeszkoda O2 zostanie ominięta z 
dodatkowym przewyższeniem 60 m.  

 
 

DRUGIE ROZWIĄZANIE 
 

Warunki: Zakłada się, że względy operacyjne 
wymagają zwiększenia wysokości względnej zakrętu. 
Wydaje się, że ma to sens, gdyż zakręt 15° zapewniał 
dodatkowych 60 m przewyższenia nad przeszkodą.  
Wznoszenie do większej wysokości bezwzględnej 
przed rozpoczęciem zakrętu spowoduje umieszczenie 
punktu TP bliżej przeszkody O1 i będzie wymagało 
większego kąta zakrętu, który z kolei wpłynie na 
odległość potrzebną do wznoszenia. Dowiedzą się 
Państwo, że do zostanie skrócona w znaczącym 
stopniu.   
 
Wydaje się, że nie ma prostej metody wykonania 
obliczeń dla tego rozwiązania. Można je znaleźć 
metodą prób i błędów przy założeniu, że wznoszenie 
do wysokości względnej 155 m z następującym po 
nim zakrętem 30° zapewni wymagane przewyższenie 
MOC 50 m plus 12 m dodatkowego zapasu. Patrz 
rysunek II-2-14-3. 
Parametrami użytymi do znalezienia rozwiązania  
przedstawionymi na rysunku II-2-14-3 są: 

 
 
OCH   80 m 
Względna wysokość 
zakrętu                             155 m,  TPx = - 5091 m 
Prędkość przyrządowa 445 km/h (240 kt) 
Zakręt MAP  30°  w prawo 
 
Współrzędne konturu 155 m są następujące: 
 
E”155 ;  x = - 7100,  y = 1650 
D”155 ;  x = 2671,  y = 535 
C”155 ;  x = 5719,  y = 73 
 
Wyniki: 
 
do = 5300 m 
MOC = 50 m 
 
Dopuszczalna w tym miejscu względna wysokość 
przeszkody jest równa: 
 
155 + (5300 x 0,025) – 50  =  237,5 m 
 
Wysokość względna przeszkody O2 wynosi 225 m. 
 
Wniosek: Przeszkoda O2 zostaje ominięta i jest nad 
nią zapewniony dodatkowy zapas przewyższenia 
12,5 m.  
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Rysunek II-2-14-2. 
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CZĘŚĆ III 
 
 

PROCEDURY RNAV 
 I  

PROCEDURY OPARTE O SATELITY 
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Część III 
 

Procedury RNAV i procedury oparte o satelity 
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Załącznik A 

 
TABELE PRZELICZENIOWE 
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Załącznik A1 

 
Przeliczanie gradientu wyrażonego w procentach  

na wartość pionowego zniżania 
 

____________________________________________________ 
 

      Wartość pionowego zniżania  

   Gradient   ________________________________ 
   wyrażony  
                                                   w procentach 
     m/km  m/NM  ft/NM 

____________________________________________________ 
 

   0,5    5    9,3    30 
   1,0  10  18,5    61 
   1,5  15  27,8    91 
   2,0  20  37,0  122 
   2,5  25  46,3  152 
   3,0  30  55,6  182 
   3,5  35  64,8                   213 
   4,0  40  74,1  243 
   4,5  45  83,3  273 
   5,0  50  92,6  304 
   5,5  55  101,9  334 
   6,0  60  111,1  365 
   6,5  65  120,4  395 
   7,0  70  129,6  425 
   7,5  75  138,9  456 
   8,0  80  148,2  486 
   8,5  85  157,4  516 
   9,0  90  166,7  547 
   9,5  95  175,9  577 
   10,0  100  185,2  608 

_______________________________ _________________________________ 
    
 

 
_____________________ 
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Załącznik A2 
 

Metry i stopy 
 

          _____________________________________________________________________________________ 
 

Stopy na metry  

         _____________________________________________________________________________________ 
 

 ft  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         _____________________________________________________________________________________ 
    
 0  0 0,30 0,61 0,91 1,22 1,52 1,83 2,13  2,44 2,74 
 10  3,05 3,35 3,66 3,96 4,27 4,57 4,88 5,18 5,49 5,79 
 20  6,10 6,40 6,71 7,01 7,32 7,62 7,92 8,23 8,53 8,84 
 30  9,14 9,45 9,75 10,06 10,36 10,67 10,97 11,28 11,58  11,89 
 40  12,19 12,50 12,80 13,11 13,41 13,72 14,02 14,33 14,63 14,94 
 50  15,24 15,54 15,85 16,15 16,46 16,76 17,07 17,37 17,68 17,98 
 60  18,29 18,59 18,90 19,20 19,51 19,81 20,12 20,42 20,73 21,03 
 70  21,34 21,64 21,95 22,25 22,56 22,86 23,16 23,47 23,77 24,08 
 80  24,38 24,69 24,99 25,30 25,60 25,91 26,21 26,52 26,82 27,13 
 90  27,43 27,74 28,04 28,35 28,65 28,96 29,26 29,57 29,87 30,18 
  _______________________________________________________________________________________________ 
     
   0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 
  _______________________________________________________________________________________________ 
 
 100  30,48 33,53 36,58 39,62 42,67 45,72 48,77 51,82 54,86 57,91 
 200  60,96 64,01 67,06 70,10 73,15 76,20 79,25 82,30 85,34 88,39 
 300  91,44 94,49 97,54 100,58 103,63 106,68 109,73 112,78 115,82  118,87 
 400  121,92 124,97 128,02 131,06 134,11 137,16 140,21 143,26 146,30 149,35 
 500  152,40 155,45 158,50 161,54 164,59 167,64 170,69 173,74 176,78 179,83 
 600  182,88 185,39 188,98 192,02 195,07 198,12 201,17 204,22 207,26 210,31 
 700  213,36 216,41 219,46 222,50 225,55 228,60 231,65 234,70 237,74 240,79 
 800  243,84 246,89 249,94 252,98 256,03 259,08 26213 265,18 268,22 271,27 
 900  274,32 277,37 280,42 283,46 286,51 289,56 292,61 295,66 298,70 301,75 

                            ____________________________________________________________________________________ 
   
   0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 
               _____________________________________________________________________________________ 
 
 1000  304,80 335,28 365,76 396,24 426,72 457,20 487,68 518,16 548,64 579,12 
 2000  609,60 640,08 670,56 701,04 731,52 762,00 792,48 822,96 853,44 883,92 
 3000  914,40 944,88 975,36 1005,8 1036,3 1066,8 1097,3 112,78 1158,2  1188,7 
 4000  1219,2 1249,7 1280.2 1310,6 1341,1 1371,6 1402,1 143,26 1463,0 1493,5 
 5000  1524,0 1554,5 1585.0 1615,4 1645,9 1676,4 1706,9 173,74 1767,8 1798,3 
 6000  1828,8 1853,9 1889.8 1920,2 1950,7 1981,2 2011,7 204,22 2072,6 2103,1 
 7000  2133,6 2164,1 2194.6 2225,0 2255,5 2286,0 2316,5 234,70 2377,4 2407,9 
 8000  2438,4 2468,9 2499.4 2529,8 2560,3 2590,8 2621,3 265,18 2682,2 2712,7 
 9000  2743,2 2773,7 2804.2 2834,6 2865,1 2895,6 2926,1 295,66 2987,0 3017,5 
                ____________________________________________________________________________________ 

 
   0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 
                ____________________________________________________________________________________ 
 
 10000  3048,0 3352,8 3657,6 3962,4 4267,2 4572,0 4876,8 5181,6 5486,4 5791,2 
 20000  6096,0 6400,8 6705,6 7010,4 7315,2 7620,0 7924,8 8229,6 8534,4 8839,2 
 30000  9144,0 9448,8 9753,6 10058 10363 10668 10973 11278 11582  11887 
 40000  12192 12497 12802 13106 13411 13716 14021 14326 14630 14935 
 50000  15240 15545 15850 16154 16459 16764 17069 17374 17678 17983 
 ____________________________________________________________________________________________ 
 

 

 



A2-2                                      Podręcznik opracowywania procedur lotów według wskazań przyrządów 
_________________________________________________________________________________ 

Copyright Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego 
Dostarczone przez IHS na licencji ICAO 
Reprodukowanie i udostępnianie w sieci bez licencji IHS zabronione                        Bez prawa odsprzedaży 

 
         _____________________________________________________________________________________ 
                                                                                                              

Metry na stopy 

           ______________________________________________________________________________________  
 
 m  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

        ______________________________________________________________________________________ 
    
 0  0 3,28 6,56 9,84 13,12 16,40 19,68 22,97  26,25 29,53 
 10  32,81 36,09 39,37 42,65 45,93 49,21 52,49 55,77 59,05 62,34 
 20  65,62 68,90 72,18 75,46 78,74 82,02 85,30 88,58 91,86 95,14 
 30  98,42 101,70 104,99 108,27 111,56 114,83 118,11 121,39 124,67 127,95 
 40  131,23 134,51 137,79 141,07 144,36 147,64 150,92 154,20 157,48 160,76 
 50  164,04 167,32 170,60  173,88 177,16 180,44 183,72 187,01 190,29 193,57 
 60  196,85 200,13 203,41 206,69 209,97 213,25 216,53 219,81 223,09 226,38 
 70  229,66 232,94 236,22 239,50 242,78 246,06 249,34 252,62 255,90 259,18 
 80  262,46 265,74 269,03 272,31 275,59 278,87 282,15 285,43 288,71 291,99 
 90  295,27 298,55 301,83 305,11 308,40 311,68 314,96 318,24 321,52 324,80 
  _______________________________________________________________________________________________ 
     
   0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 
  _______________________________________________________________________________________________ 
 
 100  328,08 360,89 393,70 426,50 459,31 492,12 524,93 557,74 590,54 623,35 
 200  656,16 688,97 721,78 754,58 787,39 820,20 853,01 885,82 918,62 951,43 
 300  984,24 1017,0 1049,9 1082,7 1115,6 1148,3 1181,1 1213,9 1246,7 1279,5 
 400  1312,3 1345,1 1377,9 1410,7 1443,6 1476,4 1509,2 1542,0 1574,8 1607,6 
 500  1640,4 1673,2 1706,0  1738,8 1771,6 1804,4 1837,2 1870,1 1902,9 1935,7 
 600  1968,5 2001,3 2034,1 2066,9 2099,7 2132,5 2165,3 2198,1 2230,9 2263,8 
 700  2296,6 2329,4 2362,2 2395,0 2427,8 2460,6 2493,4 2526,2 2559,0 2591,8 
 800  2624,6 2657,4 2690,3 2723,1 2755,9 2788,7 2821,5 2854,3 2887,1 2919,9 
 900  2952,7 2985,5 3018,3 3051,1 3084,0 3116,8 3149,6 3182,4 3215,2 3248,0 
  _______________________________________________________________________________________________ 
 
   0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 
  _______________________________________________________________________________________________ 
 
 1000  3280,8 3608,9 3937,0 4265,0 4593,1 4921,2 4249,3 5577,4 5905,4 6233,5 
 2000  6561,6 6889,7 7217,8 7545,8 7873,9 8202,0 8530,1 8858,2 9186,2 9514,3 
 3000  9842,4 10170 10499 10827 11156 11483 11811 12139 12467 12795 
 4000  13123 13451 13779 14107 14436 14764 15092 15420 15748 16076 
 5000  16404 16732 17060  17388 17716 18044 18372 18701 19029 19357 
 6000  19685 20013 20341 20669 20997 21325 21653 21981 22309 22638 
 7000  22966 23294 23622 23950 24278 24606 24934 25262 25590 25918 
 8000  26246 26574 26903 27231 27559 27887 28215 28543 28871 29199 
 9000  29527 29855 30183 30511 30840 31168 31496 31824 32152 32480 
 ____________________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 

_____________________ 
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Załącznik B 
 

PROJEKTOWANIE I OBLICZANIE 
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Załącznik B1  

 
Projektowanie stref zapewniających przewyższenie nad przeszkodami  

dla procedur z nawrotem 
 

 

1. WSTĘP 
 

Projektowanie stref zapewniających przewyższenie 
nad przeszkodami dla procedur z nawrotem (PANS-
OPS, tom II, część III, 4.6) jest oparte na 
bezpośrednim zastosowaniu kryteriów tolerancji 
określonych w PANS-OPS, tom II, część III, rozdział 
2.  Mogą one być zastosowane albo na zasadzie 
dodawania tolerancji lub przy zastosowaniu metod 
statystycznych.  
 

2. PROJEKTOWANIE STREF PRZY 
ZASTOSOWANIU METOD 

STATYSTYCZNYCH  
 

Jeśli do połączenia zmiennych, a następnie do 
ekstrapolacji rozkładów w celu utworzenia obszarów, 
stosowane są metody statystyczne, to poziom 
prawdopodobieństwa związany z tą ekstrapolacją 
powinien zapewniać możliwy do przyjęcia poziom 
bezpieczeństwa.  
 

3. PROJEKTOWANIE STREF NA 
ZASADZIE DODAWANIA 

TOLERANCJI 
 

Mogą być zastosowane rozmaite metody, jednak 
niezależnie od tego, jaka metoda zostanie użyta, 
obowiązują kryteria i parametry zawarte w PANS-
OPS, tom II, część III, 4.5 i 4.6. Metoda opisana w 
tym załączniku jest metodą szablonu i kalki (TTT). 

 
3.1  Strefa ochronna zakrętu 

podstawowego 
 

3.1.1 Uwagi ogólne 
 
Strefa pierwszorzędna zakrętu podstawowego może 
być narysowana albo przy zastosowaniu 
konstrukcyjnej metody szablonu, opisanej w 3.1.2 
niniejszego załącznika, albo przy wykorzystaniu 
jednego z obliczonych wcześniej szablonów, jakie są 
zawarte w podręczniku Template Manual for 
Holding, Reversal and Racetrack Procedures (Doc 
9371) (Podręcznik sporządzania szablonów dla 
procedur oczekiwania, z nawrotem i z dwoma 
zakrętami 180°), do właściwego planowania czasów, 
prędkości i wysokości. Szablon ten uwzględnia 
wszystkie czynniki, które mogą spowodować zejście  
 

 
 
 
statku powietrznego z nominalnej linii drogi: 
tolerancje urządzenia nawigacyjnego, techniczne 
tolerancje lotu i wpływ wiatru, tak, aby 
reprezentował strefę pierwszorzędną  zakrętu 
podstawowego.   
 

3.1.2 Sporządzanie szablonu zakrętu 
podstawowego 

(tabela B1-1 i wykres B1-1) 
 

3.1.2.1 Wykreślić linię przedstawiającą oś 
procedury i na pozycji (fix) umieścić punkt „a” – 
narysować nominalny odcinek odlotowy oraz zakręt 
na dolocie: 

 
-   kąt między odcinkiem odlotowym i osią procedury:  
Φ  (tabela B1-1, wiersz 10); 
 
-   długość odcinka odlotu:  L  (tabela B1-1, wiersz 
13); 
 
-   promień zakrętu:  r  (tabela B1-1, wiersz 5).  
 
3.1.2.2 Zabezpieczenie odcinka odlotowego. 
Wykreślić z „a” dwie linie pod kątem 5,2°  dla VOR 
i 6,9° dla NDB po każdej stronie nominalnego 
odcinka odlotowego. Umieścić na tych liniach 
punkty b1, b2, b3 i b4 (Tablica B1-1, wiersze 14 i 
15). Punkty te wyznaczają sektor zawierający 
początek zakrętu dolotowego. 
 
3.1.2.3 Zabezpieczenie zakrętu dolotowego 
 
3.1.2.3.1  Wykreślić łuk o promieniu r, 
rozpoczynający się w punkcie b2, o  środku w c2 
oddalonym o r od b2 na linii prostopadłej do 
nominalnego odcinka odlotu. Punkty d i e umieścić 
po 50 i 100 stopniach zakrętu za b2. W podobny 
sposób należy wykreślić łuk rozpoczynający się w b4 
i umieścić punkt  f  po 100 stopniach zakrętu za b4, 
jak również wykreślić łuk rozpoczynający się w b3 i 
umieścić punkty i oraz j po 190 i 235 stopniach 
zakrętu za b3.  
 
3.1.2.3.2 Wpływ wiatru 
 
      a)  Oddziaływanie wiatru oblicza się dla każdego 

punktu zakrętu przez pomnożenie E - wpływu 
wiatru na jeden stopień - przez liczbę stopni 
zakrętu; 
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b)  wykreślić łuki o środkach w d, e, f, i  oraz j  i 
z promieniami Wd, We, Wf, Wi oraz Wj 
(tabela B1-1, wiersze od 16 do 19).  Łuk ze 
środkiem w f  nosi nazwę łuku f (arc f); 

 
c)  wykreślić linię styczną do łuku ze środkiem w 

e (lub f, jeśli postępuje się bardziej 
zachowawczo), tworzącą kąt d (tabela B1-1, 
linia 20) z prostopadłą do linii drogi dolotu, a 
następnie umieścić punkt  k  na jej przecięciu 
z tą linią dolotową. Wykreślić łuk o 
promieniu r,  o początku w k, mający środek 
w C5 w odległości r od k na nominalnej 
drodze dolotu. Punkty g i h umieścić po 
wykonaniu zakrętu o 50 i 100 stopni za k;  
oraz 

 
d)  wykreślić łuki o środkach w  g  oraz  h  i 
     promieniach Wg i Wh (tabela B1-1,  
     wiersze 16 i 17). 
 

3.1.2.4 Wykreślenie strefy ochronnej zakrętu 
podstawowego.  

Obrys strefy ochronnej składa się z: 
 

a) spiralnej obwiedni  łuków o środkach w „d” 
i „e”; 

 
b) spiralnej obwiedni  łuków o środkach w „g” 

i „h”; 
 
c) spiralnej obwiedni  łuków o środkach w „i” 

oraz „j”; 
 
d) stycznej do spirali a) przechodzącej przez 

„a”;  
 
e) stycznej do spirali a) i b)  lub stycznej do 

spirali a) i łuku f, odcinka łuku f oraz 
stycznej do łuku f i b);  

  
f) stycznej do spirali b) i c); oraz 
 
g) stycznej do spirali a) przechodzącej przez 

„a”. 
 

Uwaga. – Jeśli punkt „a” leży wewnątrz spirali 
c), to należy zwiększyć czas w odlocie.  

 
3.1.2.5   Ochrona wlotu 
 
3.1.2.5.1 Wlot wzdłuż segmentu prostego (patrz 
3.2.5) 
3.1.2.5.2 Wlot według procedury oczekiwania lub 
procedury z dwoma zakrętami 180°  (patrz wykres 
B1-2) 
 

3.1.2.5.2.1 Niech Φ będzie kątem między linią drogi 
w dolocie, stanowiącą fragment procedury 
oczekiwania lub procedury z dwoma zakrętami 180°, 

a linią drogi w odlocie podstawowego zakrętu. Z 
punktu „a” wykreślić linię E, tworzącą kąt α z 
nominalną linią drogi w odlocie, i narysować w 
odniesieniu do tej linii strefę tolerancji pozycji (fix), 
tak jak to opisano w p. 3.3.2.2.4.4 dla VOR i w p. 
3.3.2.2.4.5 dla NDB. 
 
3.1.2.5.2.2 Narysować linię E’ równoległą do E  
przechodzącą przez V3 (odpowiednio N3) i umieścić 
punkt l (tabela B1-1, wiersz 21). Następnie wykreślić 
łuk 100° o promieniu r styczny do linii E’ w punkcie 
l oraz umieścić punkty m i n za kątami 50° i 100° 
zakrętu, liczonymi od l. Wykreślić łuki o środkach w 
l, m i n oraz promieniach Wl, Wm i Wn (tabela B1-1, 
wiersze 22, 23 i 24). 
 
3.1.2.5.2.3 Narysować spiralną obwiednię łuków o 
środkach w l, m i n oraz jej styczną od V3 
(odpowiednio N3). 
 
3.1.2.5.2.4 Narysować styczną między wlotową 
spiralą górną i strefą ochronną podstawowego 
zakrętu.  
 
3.1.3 Strefa drugorzędna 
 
Narysować granicę strefy drugorzędnej w odległości 
4,6 km (2,5 NM) od granicy strefy pierwszorzędnej.  
          Uwaga. – Ewentualne zmniejszenie szerokości 
strefy drugorzędnej - patrz PANS-OPS, tom II, 
załącznik K do części III. 
 

3.2  Strefa ochronna zakrętu proceduralnego 
 

3.2.1 Uwagi ogólne 
 
Konstrukcja strefy ochronnej procedury odbywa się 
w dwóch krokach. 
 
-    Pierwszym krokiem jest sporządzenie 
szablonu  zakrętu  proceduralnego (patrz 3.2.2 lub 
3.2.3) lub skorzystanie z jednego z wcześniej 
obliczonych szablonów, jakie są zawarte w 
podręczniku Template Manual for Holding, Reversal 
and Racetrack Procedures (Doc 9371) (Podręcznik 
sporządzania szablonów dla procedur oczekiwania, z 
nawrotem i z dwoma zakrętami 180°) do właściwego 
planowania prędkości i wysokości. Szablon ten 
uwzględnia wszystkie czynniki, które mogą 
spowodować zejście statku powietrznego z 
nominalnej linii drogi, z wyjątkiem tych, które 
definiują obszar  tolerancji na początku linii drogi 
odlotu. 

  
- Drugim krokiem jest wykreślenie strefy 

ochronnej zakrętu proceduralnego przez 
przemieszczenie punktu „a” szablonu wokół 
strefy tolerancji początku zakrętu w odlocie, 
tak jak to opisano w 3.2.4 niniejszego 
załącznika.  
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3.2.2 Konstruowanie szablonu proceduralnego 

zakrętu 45° - 180°  
            (tabela B1-2 i wykres B1-3) 
 
3.2.2.1 Nominalna linia drogi. Wykreślić linię 
reprezentującą oś procedury i umieścić na niej 
punkty ”a” i „b” (tabela B1-2, wiersz 10).  
Zaczynając w „b”, a kończąc w „c”, narysować 
nominalny zakręt odlotowy  45°.  Między „c” i „d” 
wykreślić nominalny odcinek odlotowy, a 
rozpoczynając w „d” - nominalny zakręt dolotowy  
180°; 
-  promień zakrętu:  r  (tabela B1-2, wiersz 5); 
-  długość  odcinka odlotu: cd (tabela B1-2, wiersz 
11). 
 
3.2.2.2  Wpływ technicznych tolerancji lotu 
 
a) Po obu stronach nominalnego odcinka odlotu 

wykreślić z punktu „c”  dwie linie pod kątem 5°; 
b) umieścić na tych liniach punkty „d1”, „d2”, 

„d3” i „d4” (tabela B1-2, wiersze 12 i 13); oraz 
c) narysować zakręt dolotowy o promieniu r, 

rozpoczynający się w punkcie „d2”, o środku w 
„e2” w odległości r od „d2”,  leżący na linii 
prostopadłej do nominalnego odcinka odlotu 
(linii przechodzącej przez „d2” i „d4”). Punkty 
„f”’ i „g” umieścić w miejscach 
odpowiadających pokonaniu 50 i 100 stopni 
zakrętu, licząc od „d2”.  Wykreślić odpowiednie 
łuki o początkach w „d3” i „d4”. Punkty „h”, „i” 
i „j” umieścić w miejscach odpowiadających 
pokonaniu 10, 150  i 200 stopni zakrętu, licząc 
od „d4”, a punkty „k” i „l” - w miejscach 
odpowiadających pokonaniu 200 i 250 stopni 
zakrętu, licząc od „d3”. 

 
3.2.2.3 Wpływ wiatru 
 
 a)  Oddziaływanie wiatru oblicza się dla każdego   

punktu przez pomnożenie prędkości wiatru w 
przez czas lotu od punktu „a”; 

 
     b)  wykreślić łuki o środkach w „c”, „d2”, „f”, „g”, 

„h”, „i”, „j”, „k” i „l”  i  promieniach  Wc, Wd2, 
Wf, Wg, Wh, Wi, Wj, Wk i Wl (tabela B1-2, 
wiersze od 14 do 21). 

 
3.2.2.4 Wykreślanie obrysu szablonu.  Obrys 
szablonu składa się ze: 

  a)  stycznej przechodzącej przez „a” do łuku ze 
środkiem w „c”; 

  b)  stycznej wspólnej do dwu łuków ze środkami  w 
„c” i „d2”; 

 c)  spiralnej obwiedni łuków ze środkami w „d2”, 
„f” i „g”; 

 

  d) spiralnej obwiedni łuków ze środkami w „h”, „i” 
i „j”; 

  e) spiralnej obwiedni łuków ze środkami w „k” i 
„l”; 

  f) stycznej wspólnej do spirali c) i d); 

  g) stycznej wspólnej do spirali  d)  i  e);  oraz 

   h) stycznej przechodzącej przez „a” do spirali e). 

3.2.3 Konstruowanie szablonu proceduralnego 
zakrętu 80° - 260°  

              (tabela B1-3 i wykres B1-4) 
 
3.2.3.1 Nominalna linia drogi. Wykreślić linię 
reprezentującą oś procedury i umieścić na niej 
punkty ”a” i „b” (tabela B1-3, linia 10). Na linii 
prostopadłej do osi procedury, przechodzącej przez 
„b”, narysować nominalny zakręt odlotowy 80° ze 
środkiem w „c”  w  odległości r (tabela B1-3, linia 5) 
od „b”, oraz  umieścić na końcu tego zakrętu punkt 
„d”. Od „d” wykreślić styczną do nominalnego 
zakrętu odlotowego, a na tej stycznej umieścić   
punkt „e” (tabela B1-3, linia 11). Narysować 
nominalny zakręt dolotowy o 260° o środku w „f”   i 
promieniu r, rozpoczynając w „e”.  
   
3.2.3.2  Wpływ technicznych tolerancji lotu 
 
a) Na linii nominalnego odcinka odlotu, w 

miejscach odpowiadających pokonaniu 75 i 85 
stopni zakrętu od „b”, umieścić punkty „d1”  i 
„d2”; 

b) z punktów „d1” i „d2” wykreślić styczne do  
linii odlotowego zakrętu i na tych stycznych 
umieścić punkty „e1”  i  „e2”  (tabela B1-3, linia 
11);  

 
c) w „e2” narysować zakręt dolotowy o środku w 

„f2” w odległości r od „e2”,  leżącym na linii 
prostopadłej do d2e2. Umieścić punkty „g”, „h”, 
„i” i „j” w miejscach odpowiadających 
pokonaniu 45, 90, 135 i 180 stopni zakrętu, 
licząc od „e2”; i  

 
d) narysować zakręt dolotowy o środku w „f1”, 

rozpoczynający się w „e1” oraz umieścić punkty 
„k”, „l” i „m” w miejscach odpowiadających 
pokonaniu 180, 225 i 270 stopni zakrętu, licząc 
od „e1”. 

 
3.2.3.3 Wpływ wiatru 
 
   a) Oddziaływanie wiatru oblicza się dla każdego 
   punktu przez pomnożenie prędkości wiatru w przez 
   czas lotu od punktu „a” do początku zakrętu;  oraz 
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    b) wykreślić łuki o środkach w „e2”, „g”, „h”, „i”,   
      „j”, „k”, „l” i „m” i  promieniach  We2, Wg, Wh,  
      Wi, Wj, Wk, Wl i Wm (tabela B1-3, wiersze od  
      12 do 19). 

 
3.2.3.4 Wykreślanie  obrysu  szablonu.  Obrys  
szablonu składa się z: 

      a) spiralnej obwiedni łuków ze środkami w 
„e2”, „g”, „h”, „i” i „j”; 

      b) spiralnej obwiedni łuków ze środkami w 
„k”, „l” i „m”; 

      c) stycznej wspólnej do spirali a) i b); 

      d) stycznej przechodzącej przez „a” do spirali 
a); oraz 

      e) stycznej  przechodzącej przez „a” do spirali 
b). 

3.2.4 Wykreślanie strefy ochronnej zakrętu 
proceduralnego  (wykres B1-5) 
 
3.2.4.1 Strefa tolerancji rozpoczynania zakrętu 
odlotowego 
3.2.4.1.1   Rozpoczynając od urządzenia 
radionawigacyjnego, stanowiącego punkt 0,  
wykreślić radial procedury i jego dwie linie 
ochronne. Linie te przebiegają po obu stronach 
radialu, pod kątem 6,9° - jeśli urządzeniem jest NDB, 
lub 5,2° - jeśli urządzeniem jest VOR albo  2,4° - 
jeśli urządzeniem jest radiolatarnia kierunku.  

3.2.4.1.2 Na nominalnym początku odlotowego 
zakrętu odlotowego umieścić punkt A. 

3.2.4.1.3  Zgodnie z typem urządzenia w punkcie 0, a  
ewentualnie w A lub 0, wykreślić strefę tolerancji 
punktu A A1 A2 A3 A4, tak jak to opisano na 
rysunkach od B1-1 do B1-5. 

     Uwaga. - Jednostki miar stosowane w 
następujących dalej wzorach: 

             Jednostki SI      Jednostki nie-SI 

t  =  s    s  
v  i  w’  =          km/s  NM/s 
odległości = km  NM   
 
Wartości v, w’ i h są podane w tabeli B1-1 
(odpowiednio w wierszach 3, 8 i 6). D jest określoną 
odległością DME wyrażoną w km (NM), zaś d1 jest 
tolerancją tego wskazania DME: 

           D1 = 0,46 km (0,25 NM) + 0,0125 D 

3.2.4.2 Strefa pierwszorzędna 

      a) Umieścić punkt „a” szablonu na „A1”, 
zachowując równoległość znajdującej się na 
szablonie osi procedury z linią drogi dolotu, i 
wykreślić krzywą „I” (część obrysu szablonu); 

     b) postępując w ten sam sposób, umieścić punkt 
„a” szablonu kolejno nad „A2”, „A3” i „A4” w celu 
wykreślenia krzywych „2”, „3” i „4”; oraz 

     c) wykreślić wspólną styczną do krzywych „1” i 
„2”, „2” i „4”, „3” i „4” oraz styczną od „9” do 
krzywej „1” i od „0” do krzywej „3”. 

3.2.4.3 Strefa drugorzędna. Narysować granicę 
strefy drugorzędnej w odległości 4,6 km (2,5 NM) od 
granicy strefy pierwszorzędnej. 

 

3.2.5 Połączenie między strefą segmentu 
wstępnego i strefami zakrętu podstawowego i 
proceduralnego 

3.2.5.1 Uwagi ogólne. Podstawowy obszar 
segmentu wstępnego, którego granice są oddalone od 
nominalnej ścieżki o 4,6 km (2,5 NM), ma być 
połączony z pierwszorzędną strefą procedury zakrętu, 
która jest opisana powyżej w 3.1.2 (zakręt 
podstawowy) i 3.2.4 (zakręt proceduralny).  
Drugorzędne strefy dwóch faz procedury mają być 
połączone ze sobą w taki sposób, aby była 
zachowana stała szerokość 4,6 km (2,5 NM).  

3.2.5.2 Konstrukcja zewnętrznej granicy strefy 
drugorzędnej (patrz rysunki B1-6 i B1-7) . Po jednej 
stronie ścieżki segmentu wstępnego zewnętrzne 
granice dwóch stref drugorzędnych będą się 
przecinać. Po drugiej stronie ścieżki segmentu 
wstępnego zewnętrzna granica strefy drugorzędnej 
składa się z łuku koła, 9,2 km (5 NM) od urządzenia, 
oraz ze stycznej do tego koła i zewnętrznej granicy 
drugorzędnej strefy zakrętu. 

3.2.5.3 Projektowanie granicy strefy 
pierwszorzędnej.  Granica strefy pierwszorzędnej jest 
wykreślana w odległości 4,6 km (2,5 NM) od 
zewnętrznej granicy strefy drugorzędnej. 

 

3.3 Strefa ochronna procedury z dwoma 
zakrętami 180o i procedury oczekiwania 

3.3.1 Uwagi ogólne 

    Uwaga. – Metody opisane w tym ustępie odnoszą 
się do procedur z zakrętem w prawo. Dla procedur z 
zakrętem w lewo odpowiednie strefy są położone 
symetrycznie względem linii drogi dolotu. 
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3.3.1.1 Strefa ochronna procedury z dwoma 
zakrętami 180° składa się ze strefy pierwszorzędnej i 
strefy drugorzędnej; strefa ochronna procedury 
oczekiwania składa się z samej strefy i strefy 
buforowej. Ponieważ konstrukcja strefy 
pierwszorzędnej dla procedury z dwoma zakrętami 
180° i procedury oczekiwania przebiega w taki sam 
sposób, dalej stosowany jest dla nich ten sam termin 
– podstawowa strefa procedury. 

3.3.1.2 Konstrukcja podstawowej strefy procedury 
odbywa się w dwu krokach. 

3.3.1.2.1  Pierwszym krokiem, prowadzącym do 
określenia odpowiedniego czasu, prędkości i 
wysokości bezwzględnej, jest sporządzenie szablonu 
lub wykorzystanie jednego z wcześniej obliczonych 
szablonów, jakie są zawarte w podręczniku Template 
Manual for Holding, Reversal and Racetrack 
Procedures (Doc 9371) (Podręcznik sporządzania 
szablonów dla procedur oczekiwania, z nawrotem i z 
dwoma zakrętami 180°). Szablon ten uwzględnia 
wszystkie czynniki, które mogą spowodować zejście 
z nominalnych miejsc w procedurze, z wyjątkiem 
tych, które odnoszą się do strefy tolerancji pozycji 
(fix).  Szablon nadaje się do wszystkich typów 
procedur, obejmując VOR lub NDB „ponad”, 
przecinanie się radiali VOR, VOR/DME i ich wloty.  
3.3.1.2.2 Drugim krokiem jest wykreślenie 
podstawowej strefy procedury przez przemieszczenie 
początku szablonu wokół strefy tolerancji pozycji 
(fix) dla procedur z określaniem pozycji nad 
urządzeniem lub nad punktem przecięcia radiali 
VOR, albo też przy użyciu szablonu tak jak to 
opisano w 3.3.4 dla procedur VOR/DME, i przez 
dodanie stosownie do wymagań stref do 
zabezpieczania wlotów. 
3.3.1.3 Na koniec dodaje się strefę drugorzędną o 
wielkości 4,6 km (2,5 NM) wokół podstawowej 
strefy procedury z dwoma zakrętami 180°, a wokół 
strefy podstawowej  dodaje się strefę buforową  o 
wielkości 9,3 km (5 NM) na oczekiwanie. 
 
3.3.2 Krok pierwszy: konstruowanie szablonu  
             (tabela B1-4 i wykres B1-6) 
3.3.2.1 Parametry, jakie wykorzystuje się do 
skonstruowania szablonu są zawarte w PANS-OPS, 
tom II, część III, 4.6.2 dla procedur z dwoma 
zakrętami 180° oraz w PANS-OPS, tom II, część IV, 
1.3  dla procedur oczekiwania.   
3.3.2.2 Po zakończeniu obliczeń wskazanych w 
tabeli B1-4 szablon konstruuje się w niżej opisany 
sposób. 
3.3.2.2.1 Wykreślić linię reprezentującą oś procedury 
i jej nominalny schemat. Umieścić punkt „a” w  
pozycji procedury (fix). (Promień zakrętu r jest 
podany w wierszu 5, natomiast długość odlotu L - w 
wierszu 11 w tabeli B1-4). 
3.3.2.2.2  Wpływ tolerancji nawigacyjnych 
3.3.2.2.2.1 Umieścić na osi procedury punkty „b” i 
„c” (tabela B1-4, wiersze 12 i 13); „b” i „c” 

reprezentują najwcześniejsze (5 s po przelocie „a”) i 
ostatnie (11 s po przelocie „a”) pozycje na początku 
zakrętu odlotowego w warunkach bezwietrznych.  
 

3.3.2.2.2.2 Wykreślić łuk 180° o promieniu r 
stycznym do osi procedury w „c”; łuk ten 
reprezentuje ostatni zakręt odlotowy w warunkach 
bezwietrznych. W miejscach odpowiadających 
pokonaniu - po przelocie „c” - kątów zakrętu 45°, 
90°, 135° i 180° umieścić punkty „d”, „e”, „f” i „g”. 

3.3.2.2.2.3 Wykreślić łuk 270° o promieniu r styczny 
do osi procedury w „b”; łuk ten reprezentuje 
najwcześniejszy zakręt odlotowy w warunkach 
bezwietrznych. W miejscach odpowiadających 
pokonaniu - po przelocie „b”- kątów zakrętu 180°, 
225° i 270° umieścić punkty „h”, „o” i „p”. 

3.3.2.2.2.4 Po każdej stronie nominalnego odcinka 
odlotu wykreślić dwie linie pod kątem 5°. Na tych 
liniach umieścić punkty „i1”, „i2”, „i3” i „i4” (tabela 
B1-4, wiersze 14 i 15). Punkty„i1” i „i3” są 
nanoszone (60T – 5) sekund po przeleceniu „g”;  
punkty „i2” i „i4” powinny zostać naniesione (60T + 
15) sekund po przeleceniu „h”, lecz dla uproszczenia 
są nanoszone (60T + 21) sekund po przelocie nad 
„g”. Punkty „i1”, „i2”, „i3” i „i4” wytyczają strefę, 
która obejmuje położenie na początku zakrętu 
dolotowego wykonywanego w warunkach 
bezwietrznych.  

3.3.2.2.2.5 Wykreślić łuk 180° o promieniu r i 
początku w „i2”, a końcu w „n2”, którego środek 
znajduje się na prostej prostopadłej do nominalnego 
odcinka odlotu środek w odległości r pod „i2”. 
Umieścić punkty „j” i „k” po pokonaniu 45° i  90° 
zakrętu od „i2”. Wykreślić stosowny łuk o początku 
w „i4” i końcu w „n4”. Nanieść punkty „l” i „m” po 
pokonaniu 90° i  135° zakrętu od „i4”.   

3.3.2.2.2.6 Koniec zakrętu dolotowego w warunkach 
warunkach bezwietrznych jest zawarty w strefie 
„n1”, „n2”, „n3” i „n4” zmniejszonej z „i1”, „i2”, 
„i3” i „i4” przez przeniesienie jednej średnicy 
nominalnego zakrętu. 

3.3.2.2.3  Wpływ wiatru 
 
3.3.2.2.3.1 Oddziaływanie wiatru oblicza się dla 
każdego punktu przez pomnożenie prędkości wiatru  
(tabela B1-4, wiersz 7) przez czas lotu od „a” do tego 
punktu. 
3.3.2.2.3.2 Wpływ wiatru podczas wykonywania 
zakrętu w odlocie. Wykreślić łuki o środkach w „b”, 
„c”, „d”, „e” i „f” i promieniach Wb, Wc, Wd, We i 
Wf (tabela B1-4, wiersze od 16 do 20).  
3.3.2.2.3.3 Strefa zawierająca koniec zakrętu 
odlotowego jest wyznaczona przez dwa łuki o 
środkach w „g” i „h” i promieniach Wg i Wh  (tabela 
B1-4, wiersze 21 i 22) oraz ich wspólne styczne. 
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3.3.2.2.3.4 Strefa zawierająca początek zakrętu 
dolotowego jest wyznaczona przez cztery łuki o
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środkach w „i1”, „i2”, „i3” i „i4” i promieniach Wi1, 
Wi2, Wi3 i Wi4  (tabela B1-4, wiersze 25 i 26) oraz 
ich cztery wspólne styczne.  

3.3.2.2.3.5 Wpływ wiatru podczas wykonywania 
zakrętu dolotowego. Wykreślić łuki o środkach w „j”, 
„k”, „l”, „m”, „n4” i „n3” i promieniach Wj, Wk, Wl, 
Wm, Wn4 i Wn3 (tabela B1-4, wiersze od 27 do 31).  

3.3.2.2.3.6 Wykreślić łuki o środkach w „o” i „p”  i 
promieniach Wo i Wp  (tabela B1-4, wiersze 23 i 
24).  

 

3.3.2.2.4  Wykreślanie szablonu 

3.3.2.2.4.1 Obrys szablonu składa się z: 

      a) spiralnej obwiedni łuków ze środkami w 
„c”, „d”, „e”, „f” i „g”; 

      b) łuku koła ze środkiem  w „i1”  i stycznej 
wspólnej do  tego łuku i spirali wykreślonej w a); 

      c)  stycznej wspólnej do łuków ze środkami w 
„i1” i „i2”; 

      d) spiralnej obwiedni łuków ze środkami w 
„l2”, „j” i „k”, spiralnej obwiedni łuków ze środkami 
w „l”, „m” i „n4” oraz ich wspólnej stycznej; 

      e) łuków ze środkami w „n3” i „n4” i ich 
wspólnej stycznej; oraz 

      f) stycznej do łuku ze środkiem w „n3” i 
spirali nakreślonej w a). 

3.3.2.2.4.2 Zabezpieczenie  odcinka odlotu  w 
kierunku osi D reprezentuje wspólna styczna do 
łuków kół ze środkami w „g”, „i3” i „i4”, nosząca 
nazwę linii „3” (patrz wykresy B1-6, B1-7 i B1-8). 

 

3.3.2.2.4.3 Zabezpieczenie zakrętu przed 
przekroczeniem 180° jest reprezentowane przez: 

      a) spiralną  obwiednię  łuków ze środkami w     
„c”, „d”, „e”, „f”  i „g” oraz styczną do tej 
spirali, przechodzącej przez „a”; oraz 

      b) spiralną  obwiednię  łuków ze środkami w    
„h”, „o” i „p” oraz styczną do tej spirali  i  
do strefy wykreślonej w 3.3.2.2.3.3.  

3.3.2.2.4.4  Strefa tolerancji pozycji (fix) VOR 

     a) Konstrukcja ręczna. Strefę tolerancji pozycji 
(fix) VOR, ograniczoną punktami V1, V2, 
V3, V4, wyznacza się w następujący sposób 
(patrz rysunek B1-8): 

         1) wykreślić okrąg o promieniu zV ze środkiem 
w VOR: 

             zV = h tg α 

  gdzie α  jest kątem  o wartości 50° lub 
mniejszym, ustalonym decyzją 
odpowiedniej władzy (patrz PANS-OPS, 
tom II, część III, 2.6.5.1), odpowiadającym 
efektowi stożka; 

 
          2) wykreślić dwie linie odchylone od 

prostopadłej do linii drogi dolotu o 5°;  
          3) po każdej stronie linii drogi dolotu  

wykreślić w odległości qV dwie linie 
prostopadłe  do  linii narysowanych w 2): 

 
 qV = 0,2 h (h w km  i  qV w km) 
 
 qV = 0,033 h (h w tysiącach stóp  i  qV 

w NM);  oraz 
 
           4) na czterech przecięciach linii wykreślonych 

w 3) z okręgiem narysowanym w 1)  
umieścić punkty  V1, V2, V3, V4. 

  
    b) Użyć szablonu. Patrz Template Manual for 
           Holding, Reversal and Racetrack  

               Procedures (Doc 9371) (Podręcznik 
               sporządzania szablonów dla procedur 

oczekiwania, procedur z nawrotem i procedur z 
dwoma zakrętami 180°). 

 
3.3.2.2.4.5 Strefa tolerancji pozycji (fix) NDB 

     a) Konstrukcja ręczna. Strefę tolerancji pozycji 
(fix) NDB, ograniczoną punktami N1, N2, N3, 
N4, wyznacza się w następujący sposób (patrz 
rysunek B1-9): 

         1)    wykreślić okrąg o promieniu  zN = h tg 40° 
i  ze środku w NDB (punkt „a”), aby 
otrzymać strefę  efektu stożka; 

       2)   wykreślić dwie linie równoległe położone 
w odległości  qN = zN sin 15° po obu 
stronach  linii drogi dolotu; 

 
       3)   wykreślić dwie linie tworzące  z  

poprzednimi kąt 5° w punktach „N2” i 
„N4”;  oraz 

       4) na czterech przecięciach linii wykreślonych 
w 3) z okręgiem narysowanym w 1)  
umieścić punkty  „N1” i „N3”. 
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 b)   Użyć szablonu. Patrz  Template Manual for    

Holding, Reversal and Racetrack Procedures 
(Doc 9371) (Podręcznik sporządzania 
szablonów dla procedur oczekiwania, procedur 
z nawrotem i procedur z dwoma zakrętami 
180°).    

 
3.3.2.2.4.6 Punkt „R”. Punkt ten służy do określania 
najniższego położenia granicznego radialu, tak aby 
ten radial nie przecinał strefy, w której jest zawarty 
koniec zakrętu odlotowego. Umieszcza się go w 
następujący sposób: 
 

a) wykreślić styczną do strefy obejmującej koniec 
zakrętu odlotowego, przechodzącą przez punkt 
przecięcia obrysu szablonu z osią C;   

 
b)  umieścić punkt „R” na przecięciu tej stycznej 

z krzywą wykreśloną w 3.3.2.2.4.3 b). 
 

3.3.2.2.4.7 Punkt „E”. Punkt ten służy do określania 
strefy ogólnokierunkowego wlotu w kierunku osi C i 
D. Lokalizuje się go poprzez jego współrzędne XE i 
YE od obrysu szablonu: 
 

a) w odległości XE (tabela B1-4, wiersz 32) 
wykreślić linię prostopadłą do linii drogi 
dolotu wiodącą od skrajnej pozycji obrysu 
szablonu w kierunku do osi C (wspólna 
styczna do okręgów ze środkami w „k” i „l”).   

 
b) wykreślić linię równoległą do linii drogi  

dolotu w odległości YE (tabela B1-4, wiersz 
33) od skrajnej pozycji obrysu szablonu w 
kierunku do osi D (okrąg ze środkiem w 
„N4”); oraz 

 
c) umieścić punkt „E” na przecięciu tych dwu 

linii. 
 

Wyjaśnienie: 
 
XE jest największym przemieszczeniem wzdłuż osi 
C samolotu, który wykonuje wlot w procedurę. Ma to 
miejsce w przypadku wlotu w sektorze 3 pod kątem 
90° względem osi procedury, gdy wiatr wieje wzdłuż 
osi C (patrz rysunek B1-10). 
 
Maksymalne przemieszczenie wzdłuż osi C ze 
względu na wpływ wiatru następuje w punkcie Emax 
po wykonaniu tej części zakrętu, która odpowiada 
kątowi znosu. Kąt ten, dla uproszczenia, ma w 
poniższym  wzorze wartość 15°. 
 
   XE = 2r + (t + 15)v + (11 + 90/R + t + 15 +  
   105/R)w’ 
 
YE jest największym przemieszczeniem wzdłuż osi 
D samolotu, który wykonuje wlot w procedurę. Ma 

to miejsce, w przypadku wlotu w sektorze 1 pod 
kątem 70° względem osi procedury, gdy wiatr wieje 
wzdłuż osi D (patrz rysunek B1-11).  
 
Maksymalne przemieszczenie wzdłuż osi D ze 
względu na wpływ wiatru następuje w punkcie Emax 
po wykonaniu tej części zakrętu, która odpowiada 
kątowi znosu. Kąt ten, dla uproszczenia, ma w 
poniższym wzorze wartość 15°. YE = 11v cos 20° + r 
sin 20°  + r + (1 + 15)v tg 5° + (11 + 20/R + 90/R + t 
+ 15 + 15/R)w’ 
 
3.3.3 Krok drugi: Projektowanie strefy podstawowej 

i związanej z nią strefy ogólnokierunkowego 
wlotu nad VOR lub NDB albo nad przecięcie 
radiali VOR.  

3.3.3.1  Konstruowanie strefy podstawowej (wykres 
B1-9) 

3.3.3.1.1 Strefa tolerancji pozycji (fix) proceduralnej 

3.3.3.1.1.1   Procedura  nad VOR 

           a) Umieścić punkt „A” w miejscu  
odpowiadającym VOR; oraz 

             b) wykreślić wokół „A” strefę tolerancji pozycji 
(fix) proceduralnej VOR, podaną przez 
szablon (strefa V1 V2 V3 V4), a w czterech 
narożach tej strefy umieścić punkty „A1”, 
„A2”, „A3” i „A4”.  

3.3.3.1.1.2 Procedura nad NDB 

              a) Umieścić punkt „A” w miejscu 
odpowiadającym NDB; oraz 

        b) wykreślić wokół „A” strefę tolerancji 
pozycji (fix) proceduralnej NDB, podaną 
przez szablon (strefa N1 N2 N3 N4), a w 
czterech narożach tej strefy umieścić punkty 
„A1”, „A2”, „A3” i „A4”.  

3.3.3.1.1.3 Procedura nad przecięciem radiali VOR 

 a) Umieścić punkt „A” na przecięciu radialu 
naprowadzającego i radialu przecinającego się z nim; 
oraz 

 b) wykreślić wokół „A” strefę tolerancji 
pozycji (fix) proceduralnej NDB, wyznaczoną przez 
tolerancję przecinających się radiali - radiala 
naprowadzającego i radiala krzyżującego się z nim 
(PANS-OPS, tom II, część III, 2.6), a w czterech 
narożach tej strefy umieścić punkty „A1”, „A2”, 
„A3” i „A4”.  

3.3.3.1.2  Konstruowanie strefy proceduralnej 

3.3.3.1.2.1 Umieścić punkt „a” szablonu na A3, 
utrzymując znajdującą się na szablonie oś procedury
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w położeniu równoległym do linii drogi dolotu, a 
następnie wykreślić krzywą „3” (część obrysu 
szablonu) oraz linię „3” (ochronę odcinka 
odlotowego w kierunku osi D). 

3.3.3.1.2.2 Umieszczać kolejno punkt „a” szablonu 
nad punktami „A1”, „A2” i „A4” w celu  
wykreślenia krzywych „1”, „2” i „4”. 

3.3.3.1.2.3 Wykreślić wspólne styczne dla krzywych 
„1” i ”2, „2” i „4”, „3” i „4” oraz „3” i „1”. 

3.3.3.2 Konstruowanie strefy wlotu 

3.3.3.2.1 Konstruowanie strefy wlotu przy założeniu 
ogólnokierunkowego wlotu nad VOR lub 
NDB (wykresy B1-10, B1-11 i B1-12) 

3.3.3.2.1.1 Narysować okrąg o środku w „A”, 
przechodzący przez „A1” i „A3”.  
 
3.3.3.2.1.2 Umieścić punkt „E” na szeregu punktów 
wzdłuż tego okręgu (utrzymując oś szablonu 
równolegle do linii drogi dolotu), a dla każdego 
punktu wykreślić krzywą przy zewnętrznym obrzeżu 
szablonu w stronę osi C i D; krzywa „5” jest 
obwiednią tych krzywych. 
 
3.3.3.2.1.3 Wykreślić granicę sektorów wlotu 1 i 3 
(linia tworząca z linią drogi dolotu kąt 70°).  
Utrzymując oś szablonu na tej linii, narysować strefę  
tolerancji pozycji (fix) wlotu E1  E2  E3  E4  podaną 
przez szablon dla VOR lub NDB. 
 
3.3.3.2.1.4 Umieścić punkt „a” szablonu na E1 i E3 
(utrzymując  oś szablonu w pozycji równoległej do 
linii podziału sektorów 1 i 3) i wykreślić krzywe „6” 
i „7” oraz ich wspólną styczną.  

3.3.3.2.1.5 Utrzymując środek w „A”, wykreślić łuk 
styczny do krzywej „6” aż do przecięcia z krzywą 
„1”. 
 
3.3.3.2.1.6 Linia 8 jest symetryczną linii 6 i 7 
względem linii podziału 70°. Wykreślić we właściwy 
sposób wspólną styczną do krzywych „5”, „6”, „7” i 
„8”. 
 
3.3.3.2.2  Projektowanie strefy wlotu przy założeniu 

wlotów wzdłuż radiala naprowadzającego i 
radiala krzyżującego się z nim w przypadku 
procedury opartej na przecinaniu się 
radiali VOR (wykres B1-14) 

 
3.3.3.2.2.1 Ochrona wlotu wzdłuż odwrotności linii 
drogi dolotu. Umieścić punkt „E” szablonu na „A2” i 
„A4” (z osią szablonu równoległą do linii drogi 
dolotu) i wykreślić krzywe „5” i „6” (część obrysu 
szablonu) oraz ich wspólną styczną.  
 
3.3.3.2.2.2 Ochrona wlotów wzdłuż przecinającego 

radialu. W dodatku do strefy utworzonej przez 
powyższe krzywe „5” i „6”, jeśli przecinający VOR 
jest umieszczony w sektorze 2 lub w części sektora 3 
przeciwległego do sektora 2, strefa ochronna jest 
wyznaczana w niżej opisany sposób. 
 
3.3.3.2.2.2.1 Wyznaczyć strefę tolerancji pozycji 
(fix) wlotu E1 E2 E3 E4 przez zastosowanie do 
radialu przecinającego tolerancji dla VOR 
naprowadzającego (PANS-OPS, tom II, część III, 
2.6.2.1), zaś do radialu naprowadzającego tolerancji 
dla VOR przecinającego (PANS-OPS, tom II, część 
III, 2.6.2.1).  
 
3.3.3.2.2.2.2 Umieścić punkt „a” szablonu na E3 i E4 
(z osią szablonu równoległą do radialu 
przecinającego) i wykreślić krzywe „7” i „8” 
(zabezpieczenie zakrętu większego niż 180°: 
wewnętrzna krzywa szablonu) oraz ich wspólną 
styczną. 
 
3.3.3.3 Zmniejszanie strefy procedury nad 

urządzeniem w przypadku 
niedopuszczalności wlotów od strony 
Sektora 1 (wykres B1-13) 

 
3.3.3.3.1  Jeśli statek powietrzny przechwytuje radial 
procedury przed końcem odcinka odlotowego, to 
zakłada się, że pilot będzie postępował według 
wskazania tego radialu bez dopuszczania do 
jakiegokolwiek dalszego znoszenia z osi procedury, 
ma więc zastosowanie  poniższy tekst.  
 
3.3.3.3.2  Jeśli linia 3 przecina linię zabezpieczenia 
osi procedury (błędy VOR lub NDB wzdłuż linii 
drogi), to strefa może być zmniejszona tak jak  
pokazano na wykresie B1-13; obrócić szablon o 180° 
i umieścić punkt „a” na linii zabezpieczenia osi 
procedury, która jest styczna do strefy w kierunku osi 
C; wykreślić linię równoległą do linii zabezpieczenia 
stycznej do krzywej wlotu. Strefa pod tą równoległą 
w kierunku osi D może zostać usunięta. 
 
3.3.3.3.3  Zmniejszenie to jest dozwolone tylko w 
przypadku, gdy nie są dopuszczalne wloty z sektora 
1. 
 
3.3.4 Projektowanie strefy podstawowej i 

związanej z nią strefy wlotu wzdłuż radialu  
dla procedury VOR/DME 

 
3.3.4.1 Procedura skierowana ku stacji (wykres B1-
15) 
 
3.3.4.1.1  Projektowanie strefy podstawowej 
 
3.3.4.1.1.1 Wybór i obliczanie parametrów 
odległościowych (patrz rysunek B1-12). Parametry 
odległościowe są dobierane i obliczane w 
następującej kolejności: 
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a) wybór odległości nominalnej:  D 
 

D jest odległością skośną dzielącą urządzenie 
VOR/DME od określonego punktu procedury na 
danej wysokości bezwzględnej; 
 

b) wybór odległości odlotu:  ds 
 

ds  jest poziomą długością odcinka odlotowego;  ds  
powinna odpowiadać zależności  ds ≥ vt,  gdzie t jest  
czasem odlotu zgodnym z określeniem w 
dokumencie PANS-OPS, tom II, część III, 4.5.5 dla  
procedur z dwoma zakrętami 180°  i w dokumencie 
PANS-OPS, tom II, część IV, 1.3.2.2  dla  procedur 
oczekiwania; 
 

c) obliczenie odległości poziomej:  Ds. 
Ds jest odległością pomiędzy urządzeniem 
VOR/DME (S) i rzutem punktu procedury na 
poziomą płaszczyznę przechodzącą przez S (punkt 
A) 
               ________ 
Ds  =  √ D2  -  hl2     

(Ds, D i hl w km);  lub 
 
              _____________ 
DS  = √ D2  -  0,027 hl2      

(Ds  i  D  w NM, a  hl w tysiącach stóp);  
 
 

d) obliczenie limitującej odległości w odlocie:  
DL 

 
DL jest odległością skośną dzielącą urządzenie 
VOR/DME od końca linii drogi odlotu na danej 
wysokości bezwzględnej 
              ___________________ 
DL  = √ (Ds. + ds.)2 + 4r2 + hl2      

(DL, Ds., ds., r, hl  w km); lub  
 
              _______________________ 
DL  = √ (Ds. + ds.)2 + 4r2 + 0,027l2     

(DL, Ds., ds., r  w NM, a  hl w tysiącach stóp).  
 
DL jest zaokrąglane  do najbliższego wyższego km 
(lub NM), chyba że:  
 
część dziesiętna jest mniejsza niż 0,25 km (lub NM) 
w przypadku procedury na wysokości lub poniżej 
4250 m (lub 14000 ft), lub 0,5 km (lub NM)  w 
przypadku procedury powyżej wysokości  4250 m 
(lub 14000 ft); wtedy DL zaokrągla się do 
najbliższego niższego km (lub NM); oraz 
 
 

e) obliczenie poziomej limitującej odległości 
odlotu:  DLs 

 

DLs  jest  to odległość pomiędzy urządzeniem 
VOR/DME (S) i rzutem końca linii drogi odlotu  na 
poziomą płaszczyznę przechodzącą przez S  

       _________ 
DLs  =  √ DL2  -  hl2     
(DLs, D i hl w km);  lub 
 
                 ______________ 
DLs   = √ DL2  -  0,027 hl2      

(DLs.  i  DL  w NM, a  hl w tysiącach stóp);  
 
3.3.4.1.1.2 Strefa tolerancji pozycji (fix) i limitująca 
odległość odlotu 

      a) Wykreślić z punktu S proceduralny radial 
„RP” oraz dwie linie „RP1” i „RP2” tworzące po 
każdej stronie RP kąt α (tolerancja dla 
naprowadzającego VOR, PANS-OPS, tom II, część 
III, 2.6.2.1);    
 
      b)    utrzymując dla wszystkich ten sam środek S,  
wykreślić łuki:  „Ds” o promieniu Ds, „D1” o 
promieniu Ds – d1, „D2” o promieniu Ds + d1, 
„DLs”, „DL1” i  „DL2” o promieniach  DLs, „DLs – 
d2” i DLs + d2, 
  
gdzie d1 i d2 są tolerancją DME związaną z D i DL: 
 
dl wynosi 0,46 km (0,25 NM) + 0,0125 D; 
 
d2 wynosi 0,46 km (0,25 NM) + 0,0125 DL; oraz  
 
       c) umieścić punkty „A” na przecięciu RP z Ds, 
punkty „A1” i „A2”  - na przecięciu się  RP1 z  D1 i 
D2, a  punkty „A3” i „A4” - na przecięciu się  RP2 z 
D1 i D2.  
 
3.3.4.1.1.3 Zabezpieczenie zakrętu odlotowego i 

odcinka odlotu 
 

a) Umieścić punkt „a” szablonu procedury z 
dwoma zakrętami 180° na A1, zachowując 
równoległość osi szablonu i linii drogi 
dolotu oraz wykreślić krzywą „l” (część 
obrysu szablonu);     
 

b) umieścić punkt „a” szablonu na A3, 
zachowując równoległość osi szablonu i 
linii drogi dolotu oraz wykreślić krzywą „2” 
(część obrysu szablonu) oraz linię „3” 
(zabezpieczenie odcinka odlotowego po 
stronie, na której nie odbywa się żaden 
manewr);  oraz 
 

c)  wykreślić wspólną styczną do krzywych 
„1” i „2” i przedłużyć prostą część krzywej 
„1”i linii „3” w kierunku końca odcinka 
odlotu. 
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3.3.4.1.1.4  Strefa zawierająca koniec odcinka 
                   odlotu 
 
a) Umieścić punkty C1 i C’3 na przecięciu 

przedłużenia krzywej „1” z łukami DL1 i DL2; 
 
b) umieścić punkt C2 pomiędzy C1 i C’3 w 

odległości  (d1 + d2 – 1,8) km  lub  (d1 + d2 – 1) 
NM od C’3; 

 
c) narysować przez C2 linię równoległą do  linii 

drogi dolotu i umieścić punkt C3 na przecięciu 
tej linii z łukiem DL2; 

 
d) powtórzyć to samo co powyżej w a), b) i c) z 

linią „3” zamiast krzywej „1”  i  punktami C4, 
C’6, C5 i C6 zamiast C1, C’3, C2 i C3 (patrz 
rysunek B1-13 a); oraz 

 
e) jeśli statek powietrzny przechwytuje radial 

VOR przed osiągnięciem odległości limitującej 
odlot, to zakłada się, że pilot będzie postępować 
według wskazania VOR bez dopuszczania do 
jakiegokolwiek dalszego znoszenia z osi 
procedury, a więc: 

 
tam, gdzie C5 i C6 znajdują się dalej od osi 
procedury niż RP2 (patrz rysunek B1-13 b), 
zastąpić C5 i C6 punktami przecięcia się RP2 z 
linią „3” i DL2; wtedy koniec odcinka odlotu 
jest zawarty w strefie C1, C2, C3, C4, C5 i C6; 
 
tam, gdzie C4, C5 i C6 znajdują się dalej od osi 
procedury niż RP2 (patrz rysunek B1-13 c), 
zastąpić C4 i C6 punktami przecięcia się RP2 z 
DL1 i DL2; wtedy koniec odcinka odlotu jest 
zawarty w strefie C1, C2, C3, C4 i C6. 
 

3.3.4.1.1.5 Zabezpieczenie zakrętu 
dolotowego.  Obrócić szablon o 180°, a następnie: 
 

a) umieścić punkt „a” szablonu na C2 i C3 z 
osią szablonu równoległą do linii drogi 
dolotu i wykreślić krzywe „4” i „5” (część 
linii zabezpieczenia zakrętu większego niż 
180°) oraz ich wspólną styczną;  

b)   przesunąć punkt „a” szablonu wzdłuż łuku 
DL2 z C3 do C6 (z osią równoległą i 
przeciwną do linii drogi dolotu) i wykreślić 
krzywą „6”; 

 
c) umieścić punkt „a” szablonu na C6, C4 i 

ewentualnie na C5 oraz  wykreślić krzywe 
„7”, „8” i ostatecznie „9” oraz ich wspólną 
styczną; oraz 
 

d) wykreślić styczną do krzywych „8” i „2”. 
 

 
 

3.3.4.1.2 Projektowanie stref wlotu 
 
3.3.4.1.2.1 Przybycie do strefy oczekiwania 
VOR/DME może następować: 
 
  -   wzdłuż osi linii drogi dolotu; 
 
  -   wzdłuż linii drogi wskazanej w publikacji; 
 
  -  metodą wektorowania radarowego, gdy statki 

powietrzne muszą zostać umieszczone na 
przepisanych zabezpieczonych torach lotów; 

 
zaś punktem wlotu może być: 

a) albo pozycja (fix) oczekiwania;  

       b) albo pozycja (fix) na końcu odcinka 
odlotowego. 

Gdy punktem wlotu jest pozycja (fix) oczekiwania, 
można rozważać dwa przypadki: 

Przypadek 1.1 – przybycie via radial VOR na 
odcinek dolotowy. 

Przypadek 1.2 – przybycie via łuk DME określający 
pozycję (fix) oczekiwania. 

Gdy punkt wlotu znajduje się w pozycji (fix) na 
końcu odcinka odlotowego, jedynym przypadkiem 
jest przybycie via radial VOR przebiegający przez 
pozycję (fix) na końcu odcinka odlotowego. 

3.3.4.1.2.2 Jest również możliwe wykorzystanie 
prowadzenia przez inne urządzenie radiowe (np. 
NDB); w tym przypadku zabezpieczenie strefy 
powinno być przedmiotem specjalnego studium 
opartego na kryteriach ogólnych. 
  
3.3.4.1.2.3 Promień łuku DME, stosowanego do  
naprowadzania przylotu do strefy oczekiwania 
VOR/DME, nie powinien być krótszy niż 18,5 km 
(10 NM). 
 
3.3.4.1.2.4 Minimalna długość ostatniego segmentu  
linii drogi przylotu, kończącej się w punkcie wlotu, 
jest funkcją kąta (θ) między przedostatnim 
segmentem lub ścieżką radarową oraz ostatnim 
segmentem.  Wartości są podane w tabeli poniżej: 
 

θ 
0° 
do 
70°    

71° 
do 
90°    

91° 
do 

105°   

106° 
do 

120°   
Minimalna odległość 

km (NM) 
7,5 
(4) 

9,5 
(5) 

13 
(7) 

16,5 
(9) 
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3.3.4.1.2.5 Metoda przylotu do oczekiwania nad 
VOR/DME i związane z nią procedury wlotu.  
Metody te są opisane bardziej szczegółowo poniżej. 
 
Przypadek I – wlot na pozycję (fix) oczekiwania. 
Przypadek 1.1  -  wlot na pozycję (fix) oczekiwania 
via radial, który kształtuje pozycję (fix). 
 
a) Przybycie (wlot) na radial VOR, w celu 
osiągnięcia odcinka dolotowego tym samym kursem, 
jaki ma odcinek dolotowy. Tor przylotu ((lub jego 
ostatni segment) pokrywa się z linią drogi dolotu i 
biegnie tym samym kursem. Wlot polega na 
dostosowaniu się do schematu oczekiwania (patrz 
rysunek B1-14 a). 
 
Zabezpieczenie wlotu. Wlot jest zabezpieczony przez 
strefę ochronną oczekiwania. 
 
b) Przybycie (wlot) na radial VOR w celu 
osiągnięcia odcinka dolotowego kursem odwrotnym 
do linii drogi dolotu.  
 
Po przylocie nad pozycję (fix) oczekiwania statek 
powietrzny wykonuje zakręt w tę stronę linii drogi, 
po której znajduje się  rejon oczekiwania, pod kątem 
30° do odwrotności linii drogi dolotu aż do chwili 
osiągnięcia limitującej odległości odlotu od DME, w 
którym to punkcie zakręca, aby przechwycić linię 
drogi dolotu. W przypadku, gdy wlot do strefy 
oczekiwania VOR/DME odbywa się poza 
urządzeniem z radialem ograniczającym i gdy statek 
powietrzny napotyka na radial na większej odległości 
od DME, musi zakręcić i lecieć wzdłuż niego aż do 
momentu, w którym znajdzie się w odległości 
limitującej odlot od DME; w tym punkcie zakręca, 
aby wejść na linię drogi dolotu. (Patrz rysunek B1-14 
b). 

 
Przypadek 1.2  -  wlot na pozycję (fix) oczekiwania 
via łuk DME, który kształtuje pozycję (fix). 
 
a) Przylot na łuk DME, który określa pozycję 
(fix) oczekiwania, od strony rejonu          
oczekiwania. Po przybyciu nad pozycję (fix) 
oczekiwania statek powietrzny wykonuje zakręt i 
leci tą linią drogi, która jest równoległa i przeciwna 
do linii drogi dolotu, aż do chwili osiągnięcia 
limitującej odległości odlotu od DME. W tym 
punkcie statek powietrzny zakręca w celu 
przechwycenia linii drogi dolotu (patrz rysunek B1-
14 c). 

b) Przybycie na łuk DME, który określa 
pozycję (fix) oczekiwania, od strony innej niż rejon 
oczekiwania. Po przybyciu nad pozycję (fix) 
oczekiwania statek powietrzny wykonuje zakręt i 
leci tą linią drogi, która jest równoległa do linii 
drogi dolotu i ma ten sam kurs co ona, aż  do chwili  
osiągnięcia limitującej odległości   odlotu od DME. 
W tym punkcie statek powietrzny zakręca w celu 

przechwycenia linii drogi dolotu (patrz rysunek B1-
14 d). 

 Nie należy określać linii drogi przylotu, 
prowadzącej do wlotu opisanego w przypadku 1.2 
a), gdy nie jest to bezwzględnie konieczne, w 
szczególności w procedurze oczekiwania 
VOR/NDB poza urządzeniem. Jeśli wybrano 
stosowną odległość DME, to ten typ przylotu może 
zostać zastąpiony przez taki, który odbywa się na 
łuku DME i kończy na przedłużeniu linii drogi 
dolotu (patrz rysunki B1-14 e i f). 

 
Przypadek 2 – wlot na pozycję (fix) oczekiwania na 
końcu odcinka odlotu via radial tworzący limitującą 
pozycję (fix): 

a) w odlocie od urządzenia; 
b) w dolocie od urządzenia. 

Po przylocie nad pozycję (fix) na końcu odcinka 
odlotowego statek powietrzny zakręca i postępuje 
zgodnie z procedurą oczekiwania. 
 
3.3.4.1.2.6 Wlot do sektora 1 wzdłuż łuku DME jest 
zabezpieczany w następujący sposób: 
 
a) sporządzić kalkę szablonu, obrócić ją i 
umieścić punkt „a” na A3 z osią na linii A1, A3, aby 
wykreślić krzywą „13”; 
b) wykreślić linię „14” równoległą do linii „3” 
(użytej przy projektowaniu strefy podstawowej) i 
styczną do krzywej „13” oraz ulokować punkt C10 
na przecięciu tej linii z łukiem DL2; i 
c) umieścić punkt „a” kalki na C10, 
utrzymując oś równoległą do linii drogi dolotu i do 
niej przeciwną, oraz przesunąć go wzdłuż DL2 aż do 
przecięcia DL2 i RP1, aby wykreślić krzywą „15”. 
 
3.3.4.1.2.7 Zabezpieczenie procedury wlotu do 
sektora 2 
 
3.3.4.1.2.7.1 Zakłada się, że po minięciu pozycji (fix) 
pilot wejdzie poprawnie (z błędem ± 5°), po stronie 
przewidzianej dla manewrów, na linię drogi tworzącą 
kąt 30° na linię drogi dolotu i po osiągnięciu 
limitującej odległości odlotu wykona zakręt 
dolotowy. Ponadto czas lotu na linii drogi odchylonej 
o 30° jest ograniczony do 1 min 30 s, więc oczekuje 
się od pilota wykonania zakrętu na kurs równoległy 
do linii drogi odlotu kontynuowanego do osiągnięcia 
limitującej odległości odlotu, gdzie pilot zakręca w 
stronę dolotu.  
 
3.3.4.1.2.7.2 W przypadku procedury z odlotem 
trwającym dłużej niż 1 min 30 s zabezpieczenie 
procedury wlotu do sektora 2 zapewnia strefa 
podstawowa. 
 
3.3.4.1.2.7.3 W przypadku procedury z odlotem 
trwającym 1 min lub 1 min 30 s strefę zabezpieczenia 
procedury wlot do sektora 2 wykreśla się w 
następujący sposób: 
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a) wykreślić z punktu A1 linię tworzącą z RP kąt 
30° + 5° oraz umieścić C7 na przecięciu z D2; 

 
b) wykreślić z punktu A4 linię tworzącą z RP kąt 

30° - 5° oraz umieścić C8 na przecięciu z DL2;  
 
c) umieścić punkt „a” szablonu na C7 i 

przemieścić go wzdłuż DL2 do C8, utrzymując 
względem RP  kąt 30°, w celu wykreślenia 
krzywej „11”; oraz 

 
d) wykreślić wspólną styczną do krzywych „10” i 

„11” i do strefy podstawowej.  
 

3.3.4.1.3 Projektowanie strefy wlotu dla wlotu 
odwróconego i z prostej w kierunku punktu 
drugorzędnego (wykres B1-16) 

 
3.3.4.1.3.1 Zakłada się, że wloty odwrócone i po 
prostej są wykonywane wzdłuż radialu wlotu (RE) 
łączącego stacje VOR/DME (S) z punktem 
drugorzędnym (I), w którym następuje rozpoczęcie 
zakrętu dolotowego. 
 
3.3.4.1.3.2 Tę strefę wlotu z prostej wykreśla się w 
następujący sposób. 
 
3.3.4.1.3.2.1 Zmierzyć kąt między radialem 
procedury (RP) i radialem łączącym stację 
VOR/DME z końcem nominalnego odcinka odlotu 
(linia SC) i zaokrąglić jego wielkość do najbliższego 
całego stopnia, aby uzyskać wartość radialu wlotu 
(RE)  do publikacji. 
 
3.3.4.1.3.2.2 Umieścić punkt „I” na przecięciu RE i 
DLs. 3.3.4.1.3.2.3 Wykreślić od S linie „RE1” i 
„RE2”, tworzące z RE, po każdej jego stronie,  kąt α 
(tolerancja dla naprowadzającego VOR; PANS-OPS, 
tom II, część III, 2.6.2.1). 
 
3.3.4.1.3.2.4 Umieścić punkty „I1” i „I2” na 
przecięciach RE1 z DL1 i DL2, natomiast  punkty 
„I3” i „I4” - na przecięciach RE2 z DL1 i DL2. 
 
3.3.4.1.3.2.5 Umieścić punkt „a” szablonu na „I2”, z 
osią równoległą do  RE, i przemieścić go wzdłuż 
DL2 od I2 do I4, aby wykreślić krzywą „13”.  
 
3.3.4.2  Procedura z dala od stacji  
              (wykres B1-17) 
 
3.3.4.2.1 Projektowanie strefy podstawowej 
 
3.3.4.2.1.1 Wybór i obliczanie parametrów 
odległościowych (patrz rysunek B1-15). Parametry 
odległościowe wybiera się i oblicza w następującej 
kolejności: 

a) wybór nominalnej odległości: D 

D jest odległością skośną między urządzeniem 
VOR/DME i proceduralnym punktem na określonej 
wysokości; 

b) wybór odległości odlotu: ds 
 
 ds jest długością odcinka odlotu mierzoną 
              w poziomie 
 
 ds powinna spełniać zależność ds  ≥  vt, 

gdzie  t  jest czasem trwania odlotu, tak jak 
to określono w PANS-OPS, tom II, część 
III, 4.5.5 dla procedur z dwoma zakrętami 
180° i w PANS-OPS, tom II, część IV, 
1.3.2.2 dla procedur oczekiwania; 

 
c) obliczenie odległości poziomej: Ds 

 
 Ds. jest odległością dzielącą urządzenie 

VOR/DME (S) i pionowy rzut punktu 
procedury na płaszczyznę poziomą, 
wykonany przez S 

                         ________ 
 Ds = √ D2  -  hl2   
 (Ds, D i hl w km); lub 

             _____________ 
 Ds = √ D2  -  0,027 hl2   
 (Ds i  D  w NM i  hl w tysiącach stóp); 

d) obliczenie odległości limitującej w odlocie: 

DL 

 DL jest odległością skośną urządzenia 
VOR/DME od końca linii drogi odlotu na 
określonej wysokości 

              ___________________ 
 DL = √ (Ds  -  ds.)2 + 4r2 + hl2   
 (DL, Ds, ds, r  i  hl w km); lub 

              ________________________ 
 DL = √ (Ds  -  ds.)2 + 4r2 + 0,027 hl2   
 (Ds i  D  w NM, a  hl w tysiącach stóp). 
  
 DL zaokrągla się następnie do najbliższego 

niższego km lub NM, chyba że część 
dziesiętna jest większa niż 0,75 km lub NM 
w przypadku procedury na wysokości 4250 
m (lub 14000 ft) lub poniżej, albo 0,5 km 
lub NM w przypadku procedury powyżej 
4250 m (lub 14000 ft), kiedy DL jest 
zaokrąglana do najbliższego wyższego km 
lub NM; oraz  

 
e) obliczenie poziomej odległości limitującej 

odlotu:  DLs 
 

DLs jest odległością pomiędzy urządzeniem 
VOR/DME  i pionowym rzutem  końca linii 
drogi odlotu na płaszczyznę poziomą, 
przechodzącym przez S 
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                           __________ 
 DLs = √ DL2  -   hl2   
 (DL,  hl w km); lub 

                           _______________ 
 DLs = √ DL2  -  0,027 hl2   
 (DLs,  DL  w NM, a hl w tysiącach stóp). 
 
3.3.4.2.1.2 Strefa tolerancji pozycji (fix) i 

limitująca odległość odlotu   
 

a) Wykreślić z punktu S radial proceduralny 
„RP” i dwie linie, „RP1” i „RP2”, tworzące 
z RP, po każdej jego stronie, kąt α  
(tolerancja dla naprowadzającego VOR,  
PANS-OPS, tom II, część III, 2.6.2.1);   
 

b) utrzymując środek w S wykreślić łuki: „Ds” 
o promieniu Ds, „D1” o promieniu Ds + d1,  
„D2” o promieniu Ds. – d1,  „DLs”, „DL1” i 
DL2”  o promieniach DLs,  DLs + d2 i DLs 
– d2; gdzie d1 i d2 są tolerancjami 
związanymi z D i DL: 
 
d1 wynosi 0,46 km (0,25 NM) + 0,125 D 

              d2 wynosi 0,46 km (0,25 NM) + 0,0125 DL;  
 

 c)   umieścić punkty: „A” na przecięciu RP z Ds, 
„A1” i „A2” na przecięciu RP1 z D1 i D2, 
„A3” i „A4” na przecięciu RP2 z D1 i D2. 

 
3.3.4.2.1.3 Zabezpieczenie zakrętu odlotowego i 

odcinka odlotu 
 

a) Umieścić punkt „a” szablonu na A1 z osią 
szablonu równoległą do linii drogi dolotu i 
wykreślić krzywą „1” (część obrysu 
szablonu);   
 

b) następnie, utrzymując oś równolegle do linii 
drogi dolotu, umieścić punkt „a” na A3 i 
wykreślić krzywą „2” (część obrysu 
szablonu) i linię „3” (zabezpieczenie 
odcinka odlotu w kierunku strony, w której 
nie odbywają się manewry); oraz 
 

c) narysować wspólną styczną do krzywych 
„1” i „2” oraz przedłużyć prosty odcinek 
krzywej „1” i linii „3” w kierunku końca 
odlotowego.  
 

3.3.4.2.1.4 Strefa zawierająca koniec odcinka 
odlotowego 

 
a) Umieścić punkty C1 i C3 na przecięciach 

przedłużeń  krzywej „1” z łukami DL1 i 
DL2. Jeśli przecięć nie ma, to określa się 
radial ograniczający (patrz 3.3.4.3 
niniejszego załącznika); 

 

b) umieścić punkt C2 pomiędzy C1 i C3 w 
odległości od C3 równej (d1 + d2 – 1,8) km  
lub  (d1 + d2 – 1) NM; 
 

c) wykreślić przez C2 linię równoległą do linii 
drogi dolotu i umieścić punkt C3 na 
przecięciu tej linii z łukiem DL2; 
 

d) wykonać to samo, co wyżej w a), b) i c) z 
linią „3” zamiast krzywej „1” i punktami 
C4, C6, C5 i C6 zamiast C1, C3, C2 i C3 
(patrz rysunek B1-16 a); oraz  
 

e) jeśli statek powietrzny przechwytuje radial 
VOR przed osiągnięciem limitującej 
odległości odlotu, to zakłada się, że pilot 
będzie podążał za wskazaniami VOR nie 
dopuszczając do dalszego znoszenia z osi 
procedury, więc: 
 
tam, gdzie C5 i C6 znajdują się dalej od osi 
procedury niż RP2 (patrz rysunek B1-16 b), 
należy zastąpić C5 i C6 przez przecięcia 
RP2 z linią „3” i DL2, a koniec odcinka 
odlotowego znajdzie się w sektorze C1 C2 
C3 C4 C5 C6; 
 
tam, gdzie C4, C5 i C6 znajdują się dalej od 
osi procedury niż RP2 (patrz rysunek B1-16 
c), należy zastąpić C4 i  C6 przez przecięcia 
RP2 z DL1 i DL2, a koniec odcinka 
odlotowego znajduje się w sektorze C1 C2 
C3 C4 C6. 
 

3.3.4.2.1.5 Zabezpieczenie zakrętu 
dolotowego. Obrócić szablon o 180°, a następnie: 
 

a) Umieścić punkt „a” szablonu na C2 i C3, 
zachowując równoległość osi do linii drogi 
dolotu, i wykreślić krzywe „4” i „5” (część 
linii zabezpieczenia zakrętu większego niż 
180°) oraz ich wspólną styczną; 

 
b) Przesunąć punkt „a” szablonu wzdłuż łuku 

DL2 od C3 do C6, zachowując 
równoległość osi do linii drogi dolotu i 
wykreślić krzywą „6”; 
 

c) Umieścić punkt „a” szablonu na C6, C4, a 
następnie na C5, wykreślić krzywe „7”, „8” 
i następnie „9” oraz ich wspólną styczną;  i 
  

d) wykreślić styczną do krzywych „8” i „2”. 
 
3.3.4.2.2  Projektowanie strefy wlotu. 
Zakłada się, że wszystkie wloty są realizowane 
wzdłuż radialu VOR lub łuku DME definiujących 
pozycję (fix). Wloty realizowane wzdłuż radialu  
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dolotu do pozycji (fix) lub wzdłuż łuku DME od 
strony strefy, w której nie są wykonywane manewry, 
są zabezpieczane przez strefę podstawową. 
Zabezpieczenie wlotów wykonywanych wzdłuż trasy 
przeciwnej do dolotu lub wzdłuż łuku DME od 
strony strefy, w której są wykonywane manewry, 
wymaga ustanowienia, oprócz strefy podstawowej, 
strefy, której projektowanie jest opisane poniżej. 
Wlot wzdłuż łuku DME od strony strefy, w której są 
wykonywane manewry, stanowi procedurę wlotu 
sektora 1. Ponieważ odwrotność linii drogi dolotu 
jest linią podziału między sektorami wlotu 1 i 2, to 
zakłada się, że procedury wlotu zarówno sektora 1 
jak i sektora 2 mogą być wykonywane w trakcie 
wlotów wzdłuż wspomnianej odwrotność linii drogi 
dolotu. 
3.3.4.2.2.1 Zabezpieczenie procedury wlotu do 
sektora 1. Zakłada się, że podczas wlotu wzdłuż łuku 
DME, po przejściu pozycji (fix), statek powietrzny 
wykonuje zakręt i podąża torem równoległym do linii 
drogi dolotu, a po osiągnięciu granicznej odległości 
odlotu od DME wykonuje zakręt dolotowy na stronę 
manewrową. Dla wlotów wzdłuż łuku DME strefa 
wlotów jest wykreślana w następujący sposób: 

a) wziąć kalkę szablonu, odwrócić ją i umieścić 
punkt „a” na A3 z osią na linii A1 A3, by 
wykreślić krzywą „14”; 

b) wykreślić linię „15” równoległą do linii „3” 
(wykorzystywanej przy projektowaniu strefy 
pierwszorzędnej) i styczną do krzywej „14”, a 
następnie w miejscu przecięcia tej linii z 
łukiem DL2 zaznaczyć punkt C10; oraz 
Uwaga. – Jeśli nie dochodzi do przecięcia, to 
albo powinny być skorygowane określone 
dotychczas odległości DME albo nie może być 
dopuszczony wlot do  sektora 1 wzdłuż  łuku 
DME. 

   c)  umieścić punkt „a” na kalce w miejscu C10, z 
osią równoległą i w kierunku przeciwnym do 
linii drogi dolotu oraz przesunąć go wzdłuż 
DL2 do przecięcia DL2 z RP1, wykreślając w 
ten sposób krzywą „16”. 

3.3.4.2.2.2 Zabezpieczenie procedury wlotu do 
sektora 2.  Zakłada się, że po minięciu pozycji (fix) 
pilot wejdzie poprawnie (z błędem ± 5°), po stronie 
przewidzianej dla manewrów, na linię drogi tworzącą 
kąt 30° z linią drogi dolotu i po osiągnięciu 
limitującej odległości odlotu wykona zakręt 
dolotowy. Dodatkowo zakłada się, że czas lotu na 
linii drogi odchylonej o 30° jest ograniczony do 1 
min 30 s, po czym oczekuje się od pilota wykonania 
zakrętu na kurs równoległy do linii drogi odlotu, 
kontynuowanego aż do osiągnięcia limitującej 
odległości odlotu, gdzie pilot zakręca w stronę 
dolotu.  
3.3.4.2.2.2.1 W przypadku procedury z odlotem 
trwającym dłużej niż 1 min 30 s zabezpieczenie 
procedury wlot do sektora 2 jest zapewnione przez 
strefę podstawową.  

3.3.4.2.2.2.2 W przypadku procedury z odlotem 
trwającym 1 min lub 1 min 30 s strefę zabezpieczenia 
procedury wlot do sektora 2 wykreśla się w 
następujący sposób: 
 

a) wykreślić z A1 linię tworzącą z RP kąt 30° + 
5° i umieścić C7 na jej przecięciu z DL2. 
Jeśli nie dochodzi do przecięcia się, to musi 
zostać określony radial limitujący zgodnie z 
3.3.4.3; 

 
b) wykreślić z A4 linię tworzącą z RP kąt 30° - 

5° i umieścić C8 na jej przecięciu z DL2; 
 

c) umieścić punkt „a” szablonu na C7 i w celu 
wykreślenia krzywej „10” przesunąć go 
wzdłuż DL2 do C8, tworząc z RP kąt 30°; 
oraz 
 

d)  wykreślić wspólną styczną do krzywej „10” 
i do strefy podstawowej. 
 

3.3.4.2.3 Projektowanie strefy wlotu dla wlotu 
odwróconego i z prostej w kierunku 
punktu drugorzędnego (wykres B1-18) 

 
3.3.4.2.3.1 Wlot, odwrócony i po prostej, jest 
wykonywany wzdłuż radialu wlotu (RE) łączącego 
stację  VOR/DME (S) z punktem drugorzędnym (I), 
w którym jest  rozpoczynany zakręt dolotowy. 
 
3.3.4.2.3.2 Zabezpieczenie tej procedury wlotu jest 
zapewnione przez strefę podstawową. 
 
3.3.4.2.3.3 Radial wlotu jest określany w następujący 
sposób: Zmierzyć kąt utworzony przez radial 
proceduralny (RP) i radial łączący stację VOR/DME 
z końcem nominalnego odcinka odlotu (linia SC) i 
zaokrąglić jego wartość do najbliższego całego 
stopnia – w ten sposób uzyskuje się wartość radialu 
wlotu (RE) do publikacji. 
 
3.3.4.3      Procedura z dala od stacji z radialem 

limitującym (wykres B1-19) 
 
3.3.4.3.1   Projektowanie strefy podstawowej  

 
3.3.4.3.1.1 Wybór i obliczanie parametrów 
odległościowych (patrz rysunek B1-15). Parametry 
odległościowe wybiera się i oblicza w taki sam 
sposób jak wyżej w  3.3.4.2.1.1.  

 
3.3.4.3.1.2 Strefa tolerancji pozycji (fix), 

                                      limitująca odległość odlotu i radial  
                                      limitujący 

 
a) Strefa tolerancji pozycji (fix) i limitująca 

odległość odlotu są wykreślane w taki sam 
sposób jak w 3.3.4.2.1.2; 
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b) umieścić punkt „a” szablonu na A2 i 
zlokalizować punkt „R” podany przez 
szablon; 

 
c) zmierzyć kąt między linią łączącą R i S oraz 

RP, dodać β (tolerancja na przecinający 
VOR, patrz PANS-OPS, tom II, część III, 
2.6.3.1) i zaokrąglić wynik do najbliższego 
wyższego stopnia; oraz  

 
d) wykreślić z S linię RL tworzącą z RP kąt o 

zaokrąglonej wartości z c) oraz linię RL2 
tworzącą z RL kąt β. 

 
3.3.4.3.1.3 Zabezpieczenie zakrętu odlotowego i 
odcinka odlotu. Zabezpieczenie zakrętu odlotowego i 
odcinka odlotu wykreśla się w ten sam sposób jak 
wyżej w 3.3.4.2.1.3. 
 
3.3.4.3.1.4 Strefa obejmująca koniec odcinka odlotu 
       a) Jeśli przecięcie przedłużenia krzywej I i 

RL2 znajduje się bliżej A1 niż przecięcie 
przedłużenia krzywej I i DL1 (przypadek z 
wykresu B1-19), umieścić punkt C1 na 
przecięciu przedłużenia krzywej I z linią 
RL2, a  punkty C2 i C3 - na przecięciach 
RL2 z DL1 i DL2; 

       b) Jeśli przecięcie przedłużenia krzywej I i 
RL2 znajduje się pomiędzy przecięciami 
tego samego przedłużenia z DL1 i DL2, 
umieścić punkty C1 i C2 na przecięciach 
przedłużenia krzywej 1 z łukiem DL1, a  
linię  RL2  i  punkt  C3 na przecięciu  RL2 z 
DL2; 

       c) Jeśli przecięcie przedłużenia krzywej 1 i 
RL2 znajduje się dalej od A1 niż przecięcie 
tego samego przedłużenia z DL2, postąpić 
tak samo jak w 3.3.4.2.1.4 a), b) i c); oraz 

       d) umieścić punkty C4, C6 i następnie C5 w 
taki sam sposób, jaki został wyjaśniony w  
3.3.4.2.1.4 d) i e). 

 
3.3.4.3.1.5 Zabezpieczenie zakrętu dolotowego.  
Obrócić szablon o  180°, a następnie: 
      a) punkt „a” szablonu umieścić na C1, C2 i C3 i, 

zachowując równoległość osi i linii drogi 
dolotu, wykreślić krzywe „4”, „5” i „6” 
(część linii zabezpieczenia zakrętu większego 
niż 180°) i ich wspólną styczną;   

b) zachowując równoległość osi i linii drogi 
dolotu, przesunąć punkt „a” szablonu wzdłuż 
łuku DL2 z C3 na C6 i wykreślić krzywą „7”; 

c) zachowując równoległość osi i linii drogi 
       dolotu, umieścić punkt „a” szablonu na C6, 

C4 oraz ostatecznie na C5 i wykreślić krzywe 
„8”, „9”  i ostatecznie „10”, jak również ich 
wspólne styczne; oraz  

 

d) wykreślić styczną do krzywych „9” i „2”. 

3.3.4.3.2  Projektowanie strefy wlotu 

3.3.4.3.2.1 Zabezpieczenie procedur wlotu sektora 1.  
Zabezpieczenie procedury wlotu  sektora 1 - patrz 
3.3.4.2.2.1 powyżej. 

3.3.4.3.2.2  Zabezpieczenie procedur wlotu sektora 2.  
Zakłada się, że po minięciu pozycji (fix) pilot 
wejdzie poprawnie (z błędem ± 5°), po stronie 
przewidzianej dla manewrów, na linię drogi tworzącą 
kąt 30° z linią drogi dolotu i po osiągnięciu 
limitującej odległości odlotu wykona zakręt 
dolotowy. Dodatkowo zakłada się, że czas lotu na 
linii drogi odchylonej o 30° jest ograniczony do 1 
min 30 s, po upływie których oczekuje się od pilota 
wykonania zakrętu na kurs równoległy do linii drogi 
odlotu, kontynuowanego do osiągnięcia limitującej 
odległości odlotu, gdzie pilot zakręca w stronę 
dolotu.  

3.3.4.3.2.2.1 W przypadku procedury z odlotem 
trwającym dłużej niż 1 min 30 s zabezpieczenie 
procedury wlot do sektora 2 jest zapewniane przez 
strefą podstawową. 
 
3.3.4.3.2.2.2 W przypadku procedury z odlotem 
trwającym 1 min lub 1 min 30 s strefę zabezpieczenia 
dla wlot do sektora 2 wykreśla się w następujący 
sposób:  

a) wykreślić z A1 linię tworzącą z RP kąt 30° + 
5° i umieścić C7 na jej przecięciu z DL2 lub 
RL2, zależnie od tego, która jest bliżej A1;  

 
b) wykreślić z A4 linię tworzącą z RP kąt 30° - 5° 

i umieścić C8 na jej przecięciu z DL2; 
 
c) zachowując kąt 30° między osią i RP, umieścić 

punkt „a” szablonu na C7 i  wykreślić krzywą 
„11” (część linii zabezpieczenia zakrętu 
większego niż 180°);   

 
d)  w celu wykreślenia krzywej „12” przesunąć 

punkt „a” szablonu z C7 na C8 wzdłuż łuku 
DL2 lub linii RL2 i następnie łuku DL2, jeśli 
C7 znajduje się na RL2, zachowując kąt 30° 
między osią i RP; oraz 

 
e) wykreślić wspólną styczną do krzywych „11” i 

„12” i do strefy podstawowej. 
 
3.4 Zmniejszanie strefy dla procedur 

oczekiwania i z dwoma zakrętami 180° 
 

3.4.1 Zmniejszanie strefy przez zastosowanie 
DME lub limitującego radialu lub namiaru. Jeśli do 
ograniczenia odlotowego odcinka procedury jest 
stosowana odległość DME, przecięcie radialu lub 
przecięcie namiaru, to strefa może zostać 
zmniejszona 
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przez zastosowanie w odniesieniu do rozważanej 
wysokości bezwzględnej szablonu procedury z 
dwoma zakrętami 180° lub procedury oczekiwania w 
następujący sposób: 
a) zaprojektować strefę zabezpieczenia zgodnie z 

3.3; 
b) na końcu odcinka odlotowego narysować łuki 

„DL i D2” o środku w S (= pozycja stacji 
DME).  Promień DL jest odległością od S do 
końca nominalnych odcinków odlotowych.  
Promień DL2 jest równy DL plus d2, czyli 
tolerancja DME;  d2 wynosi 0,46 km (0,25 
NM) + 0,0125 DL; 

c) od S (= pozycja VOR lub NDB) narysować 
linię RL prowadzącą przez koniec 
nominalnego odcinka odlotowego, który 
przedstawia przecinający radial lub namiar. 
Narysować linię „RL2” przez dodanie 
indywidualnej tolerancji przecinającego 
urządzenia (PANS-OPS, tom II, część III, 
2.6.3); oraz 

d) umieścić punkt „a” szablonu na przecięciu 
„DL2” lub „RL2” z granicą strefy 
zabezpieczenia utworzoną w a). 

Oś szablonu musi być równoległa do nominalnej linii 
drogi odlotu. Przemieścić punkt „a” szablonu 
odpowiednio wzdłuż „DL2” lub „RL2”, rysując 
krzywą „R”. Strefa pomiędzy krzywą „R” i 
odlotowym końcem strefy zabezpieczenia zgodnie z 
a) może zostać usunięta (patrz rysunek B1-17).  
 
3.4.2 Zmniejszanie stref dla procedur z dwoma 
zakrętami 180° lub oczekiwania przez ograniczenie 
tras wlotu. Jeśli wlot w procedurę jest ograniczony 
do wlotu wzdłuż radialu dolotu, można zastosować 
podstawową strefę bez stref dodatkowych 
wymaganych przy wlocie ogólnokierunkowym (patrz 
przykłady na rysunkach B1-18 i B1-19).  
 
3.5 Uproszczona metoda projektowania stref dla 
procedur z nawrotem i z dwoma zakrętami 180° 

 
3.5.1 Uwagi ogólne. Strefy procedur z nawrotem i 
z dwoma zakrętami 180° mogą zostać zdefiniowane 
za pomocą zwykłych prostokątów. Wymiary 
prostokąta dla każdego typu procedury można łatwo 
obliczyć z równań podanych w tym dziale. We 
wszystkich przypadkach prostokąt będzie równy 
strefie zaprojektowanej z zastosowaniem bardziej 
szczegółowej metody TTT lub nieznacznie większy 
od niej. Metodę TTT należy stosować w celu 
uzyskania maksymalnych korzyści wszędzie tam, 
gdzie sytuacja z przestrzenią powietrzną jest 
krytyczna. 
 
3.5.2 Układ odniesienia. Wymiary prostokątów są 
odnoszone do konwencjonalnego układu 
współrzędnych  x, y,  początek którego znajduje się 
w miejscu lokalizacji urządzenia (patrz rysunek B1-
20). Oś x  jest równoległa do linii drogi dolotu. 

Ujemne wartości x są mierzone od urządzenia w 
kierunku linii drogi dolotu, natomiast dodatnie 
wartości są mierzone od urządzenia w kierunku 
przeciwnym do kierunku linii drogi dolotu. Dodatnie 
wartości y są mierzone po tej stronie osi x, która 
obejmuje linię drogi odlotu lub manewru procedur z 
nawrotem i z dwoma zakrętami 180°. Oś y jest 
prostopadła do osi x.     
 
3.5.3 Obliczenie strefy 
 
a) Wybrać wartości IAS i wysokości względnej dla 

procedury z nawrotem i z dwoma zakrętami 
180°. Dla określonej wysokości względnej 
(PANS-OPS, tom II, część III, załącznik F) 
obliczyć TAS dla temperatury ISA + 15°. 
Obliczyć prędkość wiatru (ICAO lub wiatr 
statystyczny dla określonej wysokości 
względnej). 

 
b) Wybrać typ wymaganej procedury: 

 
Zakręt proceduralny (45/180) -  tabela B1-5 a) 
Zakręt proceduralny (80/260) -  tabela B1-5 b) 
Zakręt podstawowy                 -  tabela B1-5 c) 
Z dwoma zakrętami 180°        -  tabela B1-5 d) 
 
c) Wynotować równania z tabeli B1-5. 
 
d) Podstawić do równań wartości TAS oraz 

prędkości wiatru obliczone powyżej  w a) i 
obliczyć wymagane wartości x i y. 

 
e) Skorygować wartości o tolerancje pozycji (fix). 
 
f) Narysować strefę prostokątną w pożądanej 

skali.  
 
g) Dodać stosowną strefę buforową. 

 
3.6 Strefa zabezpieczenia procedur 

oczekiwania RNAV  
opartych na VOR/DME 

 
3.6.1 Uwagi ogólne. Kryteria opisane w punkcie 
3.3 załącznika mają zastosowanie tylko z niżej 
wymienionymi modyfikacjami. 
   
3.6.2 Krok pierwszy. Konstruowanie szablonu 

RNAV (patrz rysunek B1-21).  
1) Wybrać odległość odlotu: D jest długością 

odcinka odlotowego; D jest równa co 
najmniej równa jednej średnicy zakrętu 
(PANS-OPS, tom II, część IV, 2.2.2      
zaokrąglonej do najbliższego wyższego km 
(NM); 

 
2) narysować nominalną trajektorię; punkt „i” 
ulokować na końcu odcinka odlotowego; 
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3) narysować zabezpieczenie zakrętu większego 
niż 180° w taki sam sposób jak w przypadku 
szablonu konwencjonalnego (patrz wykres B1-
6); 

 
4) narysować równoległą do stycznej linii drogi 
odlotu do linii (2); 

 
5) z punktu „i” narysować prostopadłą do linii 
drogi odlotu; 

 
6) linie (3) i (4) spotykają się w i1; 

 
7) utrzymując oś równolegle do odcinka 
odlotowego, umieścić punkt „a” szablonu na „i”, 
a następnie na „i1”, w obu przypadkach 
wykreślić również zabezpieczenie zakrętu 
większego niż 180° oraz narysować styczną T do 
tych zabezpieczeń; 

 
8) narysować styczną T1 między linią (6) i linią 
(2); 

 
9) narysować styczną T2 między linią (2) i linią 
(6);  oraz 

 
10) umieścić punkt E na szablonie (patrz 
3.3.2.2.4.7 niniejszego załącznika) i skorzystać z 
niżej podanych  wzorów na XE i YE (które 
różnią się od tych w 3.3.2.2.4.7): 

 
                  90                105                                                                                     
XE = 2r + D + 11v + (11 +  -----  + 11 + -------) W’ 
                                               R            R 
                              20      90            
YE = 11.v.cos 20° + r.sin 20° + r + (11+ ----- + ----- 
                          15                                       R       R 
             + 11 + ----- )W’ 
                           R                
      
(patrz rysunki B1-22A i B1-22B). 
 
3.6.3 Krok drugi. Projektowanie strefy 
podstawowej (przypadek oczekiwania wg. schematu 
jedna droga - punkt) 
 
3.6.3.1 Strefa tolerancji punktu oczekiwania. 
Wykreślić wokół punktu oczekiwania A związaną z  

tym punktem tolerancję RNAV (patrz PANS-OPS, 
tom II, część III, rozdział 31, dodatek – Obliczanie 
tolerancji trasowych punktów orientacyjnych na 
drogach poprzecznych i zgodnych). (Patrz rysunek 
B1-23). 
 
3.6.3.2   Projektowanie strefy podstawowej (patrz 
rysunek B1-24).  Przesunąć początek „a”  szablonu 
RNAV wokół strefy tolerancji RNAV punktu 
oczekiwania „A”.  
 
3.6.4 Projektowanie strefy wlotu (patrz rysunek 
B1-25). Wykreślić okrąg o środku w „A” 
przebiegający przez A1 i A3; zastosować tę samą 
metodę, która jest opisana w 3.3.3.2. 
 
 
 
3.7 Strefa dla oczekiwania RNP zapewniająca 

minimalne przewyższenie nad przeszkodami 
 
 
 

 Patrz rysunek B1-26. Strefa oczekiwania 
obejmuje podstawową strefę oczekiwania oraz 
dodatkowe zabezpieczenia dla wlotów z sektora 4 
(patrz PANS-OPS, tom II, dodatek C do części IV). 
 
 Wokół maksymalnej linii drogi, 
zdefiniowanej w PANS-OPS, tom II, część IV, 
rysunek IV-3-1 dla segmentów prostych, stosuje się 
wartość (d3) równą RNP. Wartość równa 1,414 x d3 
jest stosowana wokół maksymalnej drogi określonej 
na tym rysunku dla kołowych części strefy 
oczekiwania do punktu, w którym granica osiąga 
limit ustalony dla segmentów prostych (patrz rysunek 
B1-26).  
 
 W celu zapewnienia minimalnego 
przewyższenia nad przeszkodami wokół strefy 
oczekiwania jest tworzona strefa buforowa.  
Szerokość strefy buforowej wyraża się większą 
liczbą spośród następujących: 
 
 RNP + 3,7 km (2,0 NM) 
 
 9,3 km (5,0 NM) 
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Tabela B1-1. Obliczenia związane z projektowaniem szablonu podstawowego zakrętu 
 
 

DANE 
 

    JEDNOSTKI SI   JEDNOSTKI NIE-SI 
 
 IAS   260 km/h    140 kt 
 Wysokość bezwzględna 1850 m    6000 ft 
                T                                             2 min                                                     2 min 
                NDB                                       na wys. 0 m                                            na wys. 0 ft 
 Temperatura  ISA + 15°C   ISA + 15°C 

 
 
 
   

 OBLICZENIA Z ZASTOSOWANIEM 
JEDNOSTEK SI 

OBLICZENIA Z ZASTOSOWANIEM 
JEDNOSTEK NIE-SI 

Wiersz    Parametr Wzór   Wartość Wzór   Wartość 
   1 K Przelicznik dla 1850 m 1,1244 

i ISA + 15°C (patrz  
PANS-OPS, tom II,  
dodatek F do cz. III) 

Przelicznik dla 6000 ft 1,1231 
i ISA + 15°C (patrz 
PANS-OPS, tom II,  
dodatek F do cz. III) 

   2 V V = K x IAS  292,34 km/h V = K x IAS  157,23 kt 
   3 v v = V ÷ 3600  0,0812 km/s v = V ÷ 3600  0,0437 NM/s 
   4 R R = 943,27 ÷ V, lub 3°/s, (3,23) 

które mniejsze  3°/s 
R = 509,26 ÷ V, lub 3°/s, (3,24) 
które mniejsze  3°/s 

   5 r r = V ÷ 62,83 R  1,55 km  r = V ÷ 62,83 R  0,83 NM  
   6 h w tysiącach metrów 1,85 w tysiącach stóp  6 
   7 w w = 12h + 87                          109,2 km/h w = 2h + 47  59 kt 
   8 w’ w’ = w  ÷ 3600  0,03 km/s w’ = w  ÷ 3600  0,0164 NM/s 
   9 E E =  w’ ÷  R  0,01 km/o E =  w’ ÷  R  0,00546 NM/o 

   10 ϕ dla V ≤ 315 km/h: 

ϕ = 36 + T                            18 °  
dla V > 315 km/h: 

ϕ = 0,116 V + T 

dla V ≤ 170 kt 

ϕ = 36 + T                            18 °  
dla V > 170 kt 

ϕ = 0,215 V + T 
   11 zN *zN = h tg 40°  1,55 km **zN = 0,164 h tg 40° 0,83 NM 
   12 t t = 60T   120 s t = 60T   120 s 
   13 L L = vt   9,74 km L = vt   5,24 NM 
   14   ab 1 = ab 3 ***ab 1 = ab 3 =  4,34 km 

(t – 5)(v – w‘) – zN 
***ab 1 = ab 3 =  2,31 NM 
(t – 5)(v – w‘) – zN 
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 OBLICZENIA Z ZASTOSOWANIEM 

JEDNOSTEK SI 
OBLICZENIA Z ZASTOSOWANIEM 
JEDNOSTEK NIE-SI 

Wiersz    Parametr Wzór   Wartość Wzór   Wartość 
   15     ab2 = ab4  ***ab2 = ab4 =  17,23 km 

       (t + 21)(v + w’) + zN 
***ab2 = ab4 =  9,30 NM 
      (t + 21)(v + w’) + zN 

   16     Wd = Wg  Wd = Wg = 50 E                0,5 km Wd = Wg = 50 E  0,27 NM  
   17  We = Wf = Wh  We = Wf = Wh = 100 E         1,0 km We = Wf = Wh = 100 E          0,55 NM 
   18       Wi  Wi = 190 E  1,9 km Wi = 190 E  1,04 NM 
   19       Wj  Wi = 235 E  2,35 km Wj = 235 E  1,28 NM 
   20    kąt znosu d  d = arc sin(w ÷ V)  23° d = arc sin(w ÷ V)                 23° 
   21      Ny  Ny = 11 v  0,9  km Ny = 11 v                 0,9  km 
   22    Wj                      Wl = 11 w‘  0,33 km  Wl = 11 w‘  0,18 NM 
   23    Wm  Wm=  Wl  +  50 E                0,83 km  Wm=  Wl  +  50 E                0,45 NM 
   24    Wn      Wn = Wl  + 100 E  1,33 km Wn = Wl  + 100 E                0,73 NM 
* W przypadku podstawowego zakrętu VOR  wiersz 11  jest   o  treści zV = h tg 50° 
** W przypadku podstawowego zakrętu VOR  wiersz 11  jest o treści  zV = 0,164 h  tg 50° 
*** W przypadku podstawowego zakrętu VOR/DME, gdzie D jest określoną odległością limitującą odcinek odlotowy, 
                a d1 jest tolerancją wskazań DME (d1 jest równe 0,46 km (0,25 NM) + 0,0125 D), natomiast wiersze 14 i 15 mają 
treść: 
  ab 1 = ab3 = D – d1 + 5 (v – w’) 
  ab 2 = ab4 = D + d1 + 11 (v + w’) 
 W przypadku podstawowego zakrętu VOR wiersze 14 i 15 przybierają treść: 
  ab 1 = ab3 = (t – 5) (v – w‘)  – zV 
  ab 2 = ab4 = (t + 21) (v + w’) + zV 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B1-20                                    Podręcznik opracowywania procedur lotów według wskazań przyrządów 
_________________________________________________________________________________ 
 

Copyright Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego 
Dostarczone przez IHS na licencji ICAO 
Reprodukowanie i użytkowanie w sieci bez licencji IHS zabronione                        Bez prawa odsprzedaży 

 
 

 
Tabela B1-2. Obliczenia związane z projektowaniem szablonu  

zakrętu proceduralnego 45°-180° 
 
 

DANE 
 

    JEDNOSTKI SI   JEDNOSTKI NIE-SI 
           IAS   260 km/h    140 kt 
 Wysokość bezwzględna 1850 m    6000 ft 
           T                                                  60 s (1 min dla Kat. A i B;                   60 s (1 min dla Kat. A i B; 
                                                               1,25 min dla Kat. C, D i E)                  1,25 min dla Kat. C, D i E) 
 Temperatura                   ISA + 15°C   ISA + 15°C 

 
 
 OBLICZENIA Z ZASTOSOWANIEM 

JEDNOSTEK SI 
OBLICZENIA Z ZASTOSOWANIEM 
JEDNOSTEK NIE-SI 

Wiersz    Parametr Wzór   Wartość Wzór   Wartość 
   1 K Przelicznik dla 1850 m 1,1244 

i ISA + 15°C (patrz  
PANS-OPS, tom II,  
załącznik F do cz. III) 

Przelicznik dla 6000 ft 1,1231 
i ISA + 15°C (patrz 
PANS-OPS, tom II,  
załącznik F do cz. III) 

   2 V V = K x IAS  292,34 km/h V = K x IAS  157,23 kt 
   3 v v = V ÷ 3600  0,0812 km/s v = V ÷ 3600  0,0437 NM/s 
   4 R R = 943,27 ÷ V, lub 3°/s, (3,23) 

które mniejsze  3°/s 
R = 509,26 ÷ V, lub 3°/s, (3,24) 
które mniejsze  3°/s 

   5 r r = V ÷ 62,83 R  1,55 km  r = V ÷ 62,83 R  0,83 NM  
   6 h w tysiącach metrów 1,85 w tysiącach stóp  6 
   7 w w = 12h + 87                          109,2 km/h w = 2h + 47  59 kt 
   8 w’ w’ = w  ÷ 3600  0,03 km/s w’ = w  ÷ 3600  0,0164 NM/s 
   9 E E =  w’ ÷  R  0,01 km/o E =  w’ ÷  R  0,00546 NM/o 
  10 ab ab = 5v   0,41 km ab = 5v   0,22 NM 
  11 cd cd = (t – 5 – 45 ÷ R) v 3,25 km cd = (t – 5 – 45 ÷ R) v 1,75 NM 
  12      cd1, cd3         cd1 = cd3 = Cd – 5v 2,84  km cd1 = cd3 = Cd – 5v 1,53 NM 
  13      cd2, cd4 cd2 = cd4 = cd + 15v  4,47 km cd2 = cd4 = cd + 15v  2,41 NM 
  14 Wc Wc  =  5w’ + 45 E  0,60 km Wc  =  5w’ + 45 E  0,33 NM 
  15     Wd2, Wd4     Wd2 = Wd4 = (1 + 15)w’ 2,25 km  Wd2 = Wd4 = (1 + 15)w’ 1,23 NM 
  16 Wf Wf = Wd2 + 50 E  2,75 km Wf = Wd2 + 50 E  1,50 NM 
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 OBLICZENIA Z ZASTOSOWANIEM 
JEDNOSTEK SI 

OBLICZENIA Z ZASTOSOWANIEM 
JEDNOSTEK NIE-SI 

Wiersz    Parametr Wzór   Wartość Wzór   Wartość 
  17   Wg = Wh     Wg =  Wh = Wd2 + 100 E       3,25 km Wg =  Wh = Wd2 + 100 E       1,78 NM 
  18        Wi  Wi = Wd2 + 150 E                3,75 km Wi = Wd2 + 150 E                 2,05 NM 
  19        Wj Wj = Wd2 + 200 E                  4,25  km   Wj = Wd2 + 200 E                 4,25 NM 
  20        Wk Wj = (t – 5)w’ + 200 E 3,65  km    Wj = (t – 5)w’ + 200 E 1,99 NM 

  21        Wl Wl = Wk + 50 E                     4,15  km Wl = Wk + 50 E  2,27 NM 
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Tabela B1-3. Obliczenia związane z projektowaniem 

szablonu proceduralnego zakrętu 80°-260° 
 
 

DANE 
 

    JEDNOSTKI SI   JEDNOSTKI NIE-SI 
 
 IAS   405 km/h    220 kt 
 Wysokość bezwzględna 1850 m    6000 ft 
                Temperatura  ISA + 15°C   ISA + 15°C 

 
 

 
 OBLICZENIA Z ZASTOSOWANIEM 

JEDNOSTEK SI 
OBLICZENIA Z ZASTOSOWANIEM 
JEDNOSTEK NIE-SI 

Wiersz    Parametr Wzór   Wartość Wzór   Wartość 
   1 K Przelicznik dla 1850 m 1,1244 

i ISA + 15°C (patrz  
PANS-OPS, tom II,  
załącznik F do cz. III) 

Przelicznik dla 6000 ft 1,1231 
i ISA + 15°C (patrz 
PANS-OPS, tom II,  
załącznik F do cz. III) 

   2 V V = K x IAS  455,38 km/h  V = K x IAS  247,08 kt 
   3 v v = V ÷ 3600  0,1265  km/s  v = V ÷ 3600  0,0686  NM/s 
   4 R R = 943,27 ÷ V, lub 3°/s,       2,07°/s 

które z nich jest mniejsze   
R = 509,26 ÷ V, lub 3°/s,       2,06°/s 
które mniejsze   

   5 r r = V ÷ 62,83 R  3,5 km  r = V ÷ 62,83 R  1,91 NM  
   6 h w tysiącach metrów 1,85 w tysiącach stóp  6 
   7 w w = 12h + 87                          109,2 km/h w = 2h + 47  59 kt 
   8 w’ w’ = w  ÷ 3600  0,03 km/s w’ = w  ÷ 3600  0,0164 NM/s 
   9 E E =  w’ ÷  R  0,0145  km/° E =  w’ ÷  R  0,00796  NM/° 
  10 ab ab = 5v   0,63 km ab = 5v   0,34 NM 
  11  dc, d1c1, d2c2 dc, =  d1c1 = d2c2  = 10v           1,27 km dc, =  d1c1 = d2c2  = 10v           0,69 NM 
  12        Wc2   Wc2  =  15w’ + 85 E 1,68 km Wc2  =  15w’ + 85 E 0,92 NM 
  13        Wg Wg  =  15w’ + 130 E 2,34 km  Wg  =  15w’ + 130 E 1,28 km 
  14        Wh Wh  =  15w’ + 175 E 2,99  km Wh  =  5w’ + 175 E                 1,64 NM 
  15        Wi     Wi   =  15w’ + 175 E  3,64 km Wi =  5w’ + 175 E   2,00 NM 
  16        Wj Wj   =  15w’ + 265 E  4,29 km Wf = Wd2 + 50 E  2,36 NM 
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 OBLICZENIA Z ZASTOSOWANIEM 

JEDNOSTEK SI 
OBLICZENIA Z ZASTOSOWANIEM 
JEDNOSTEK NIE-SI 

Wiersz    Parametr Wzór   Wartość Wzór   Wartość 
  17        Wk Wk  =  15w’ + 255 E 4,15  km Wk  =  15w’ + 255 E 2,28 NM 
  18        Wl     Wl   =  15w’ + 300 E  4,80 km Wl   =  15w’ + 300 E  2,63 NM 
  19        Wm Wm   =  15w’ + 345 E  5,45 km Wm   =  15w’ + 345 E  2,99 NM 
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Tabela B1-4. Obliczenia związane z projektowaniem szablonu 
strefy oczekiwania oraz procedury z dwoma zakrętami po 180° 

 
 

DANE 
 

    JEDNOSTKI SI   JEDNOSTKI NIE-SI 
 
 IAS   405 km/h    220 kt 
 Wysokość bezwzględna 3050 m    10000 ft 
                T                                             1 min                                                    1 min 
                Temperatura  ISA + 15°C   ISA + 15°C 

 
 

 
 OBLICZENIA Z ZASTOSOWANIEM 

JEDNOSTEK SI 
OBLICZENIA Z ZASTOSOWANIEM 
JEDNOSTEK NIE-SI 

Wiersz    Parametr Wzór   Wartość Wzór   Wartość 
   1 K Przelicznik dla 1850 m 1,1960 

i ISA + 15°C (patrz  
PANS-OPS, tom II,  
załącznik F do cz. III) 

Przelicznik dla 6000 ft 1,1958 
i ISA + 15°C (patrz 
PANS-OPS, tom II,  
załącznik F do cz. III) 

   2 V V = K x IAS*  484,38 km/h V = K x IAS*  263,08 kt 
 * Rzeczywista prędkość TAS może być również   

wyprowadzona z PANS-OPS, tom II, 
 załącznik A do części IV, ustęp 5 

* Rzeczywista prędkość TAS może być również   
wyprowadzona z PANS-OPS, tom II, 
 załącznik A do części IV, ustęp 5 

   3 v v = V ÷ 3600  0,1346  km/s  v = V ÷ 3600  0,07308  NM/s 
   4 R R = 943,27 ÷ V, lub 3°/s,       1,95°/s 

które z nich jest mniejsze   
R = 509,26 ÷ V, lub 3°/s,       1,94°/s 
które mniejsze   

   5 r r = V ÷ 62,83 R  3,96 km  r = V ÷ 62,83 R  2,16 NM  
   6 h w tysiącach metrów 3,05 w tysiącach stóp  10 
   7 w w = 12h + 87                          123,6 km/h w = 2h + 47  67 kt 
   8 w’ w’ = w  ÷ 3600  0,03433 km/s w’ = w  ÷ 3600  0,0186 NM/s 
   9 E45 E45 = 45w’ +  R  0,792 km E45 = 45w’ ÷  R  0,431 NM 
  10 t t = 60T   60 s t = 60T   60 s 
  11 L L = v t   8,08 km L = v t   4,38 NM 
  12 ab ab = 5v   0,67 km ab = 5v   0,37 NM 
  13 ac ac =  11v   1,48 km ac = 11v   0,80 NM 
  14    gi1 = gi3 gi1 = gi3  =  (t – 5)v  7,40 km gi1 = gi3  =  (t – 5)v  4,02  NM 
  15    gi2 = gi4 gi2 = gi4 = (t + 21)v  10,90 km gi2 = gi4 = (t + 21)v  5,92  NM 
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 OBLICZENIA Z ZASTOSOWANIEM 

JEDNOSTEK SI 
OBLICZENIA Z ZASTOSOWANIEM 
JEDNOSTEK NIE-SI 

Wiersz    Parametr Wzór   Wartość Wzór   Wartość 
   16 Wb Wb  = 5w‘  0,17 km Wb  = 5w‘  0,09  NM 
   17 Wc Wc  = 11w‘  0,38 km Wb  = 11w‘  0,20  NM 
   18 Wd Wd  =  Wc + E45  1,17 km Wd  =  Wc + E45  0,64 NM 
   19         We We  = Wc + 2E45  1,96 km We  = Wc + 2E45  1,07 NM 
   20 Wf Wf  = Wc + 3E45  2,75 km Wf  = Wc + 3E45  1,50  NM 

   21 Wg Wg  = Wc + 4E45  3,55 km  Wg  = Wc + 4E45  1,93 NM 
   22 Wh Wh  = Wc + 4E45  3,34 km Wh  = Wc + 4E45  1,82 NM 
   23 Wo Wo  = Wb + 5E45  4,13 km Wo  = Wh + 5E45  2,25 NM 
   24 Wp Wp  = Wb + 6E45  4,92 km Wp  = Wb + 6E45  2,69 NM 
   25    Wi1 = Wi3 Wi1 =  Wi3 = (t +6)w’+ 4E45 5,43 km Wi1 =  Wi3 = (t +6)w’+ 4E45 2,96 NM 
   26    Wi2 = Wi4 Wi2 = Wi4 = Wi1 + 14w’ 5,91 km   Wi2 = Wi4 = Wi1 + 14w’ 3,22 NM 
   27 Wj Wj  = Wi2 + E45   6,71 km  Wj  = Wi2 + E45   3,65 NM 
   28     Wk = Wl Wk  =  Wl = Wi2 + 2E45 7,50 km Wk  =  Wl = Wi2 + 2E45 4,08 NM 
   29 Wm Wm  =  Wi2 + 3E45  8,29 km Wm  =  Wi2 + 3E45  4,51NM 
   30 Wn3 Wn3  =  Wi1 + 4E45  8,60 km Wn3  =  Wi1 + 4E45  4,698 NM 
   31 Wn4 Wn4  =  Wi2 + 4E45  9,08 km Wn4  =  Wi2 + 4E45  4,94 NM 
   32 XE XE  = 2r + (t + 15)v + 24,38 km 

(t + 26 + 195 ÷ R)w‘ 
XE  = 2r + (t + 15)v + 13,27 NM 
(t + 26 + 195 ÷ R)w‘ 

   33 YE YE = 11 v cos 20° + 12,73 km 
r(1 + sin 20°) + 
(t + 15)v tg 5° + 
(t + 26 + 125 ÷ R)w‘  

YE = 11 v cos 20° + 6,93 NM 
r(1 + sin 20°) + 
(t + 15)v tg 5° + 
(t + 26 + 125 ÷ R)w‘  
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Tabela B1-5. Równania dla prostokąta 

 
OSTRZEŻENIE: Podstawą dla niniejszej tabeli jest  zakres prędkości TAS od 165 do 540 km/h (90 do 290 kt), 
prędkości wiatru do 120 km/h (65 kt) i nominalny czas odlotu zawarty między 1 i 3 minutami. Tabela ta nie 
powinna być stosowana poza tymi zakresami. 
 

 
 

JEDNOSTKI SI 
(odległości w km, prędkości w km/h, czas w minutach) 

JEDNOSTKI NIE-SI 
(odległości w km, prędkości w km/h, czas w minutach) 

a) równania dla zakrętu proceduralnego 45/180  
xmax 

ymax 

ymin 

TAS(0,0165t + 0,0431) + W(0,0165t + 0,0278) + 3,4 
TAS(0,002t + 0,022) + W(0,002t + 0,0333) – 0,74 
TAS(-0,002t - 0,0137) + W(-0,002t - 0,0594) + 1,67 

TAS(0,0165t + 0,0431) + W(0,0165t + 0,0278) + 1,8  
TAS(0,002t + 0,022) + W(0,002t + 0,0333) – 0,4  
TAS(-0,002t - 0,0137) + W(-0,002t - 0,0594) + 0,9  

b) równania dla zakrętu proceduralnego 80/260  
xmax 

ymax 

ymin 

TAS(0,0165t + 0,0421) + W(0,0165t + 0,0489) - 3,4 
TAS(0,002t + 0,063) + W(0,002t + 0,0322) – 1,85 
TAS(-0,002t - 0,01) + W(-0,002t - 0,0591) + 1,3 

TAS(0,0165t + 0,0421) + W(0,0165t + 0,0489) - 1,8  
TAS(0,002t + 0,063) + W(0,002t + 0,0322) – 1,0  
TAS(-0,002t - 0,01) + W(-0,002t - 0,0591) + 0,7  

c) równania dla zakrętu podstawowego   
xmax 

ymax 

ymin 

TAS(0,0173t + 0,0181) + W(0,0166t + 0,0209) – 0,93 
TAS(0,0004t + 0,0373) + W(-0,0072t + 0,0404) + 0,164 – 3,15 
TAS(-0,0122) + W(0,0151t - 0,0639) – 0,1845t + 1,48 

TAS(0,0173t + 0,0181) + W(0,0166t + 0,0209) – 0,5  
TAS(0,0004t + 0,0373) + W(-0,0072t + 0,0404) + 0,0887t – 1,7 
TAS(-0,0122) + W(0,0151t - 0,0639t + 0,8  

d) równania dla  procedury z dwoma zakrętami 180°   
xmax 

xmin 

ymax 

ymin 

TAS(0,0167t + 0,0297) + W(0,0167t + 0,0381) – 1,67 
TAS(-0,0241) + W(-0,037) + 2,04 
TAS(0,0012t + 0,0266) + W(0,0158t + 0,0368) + 0,843t– 5,37 
TAS(-0,0015t - 0,0202) + W(-0,0167t - 0,027) + 1,3 

TAS(0,0167t + 0,0297) + W(0,0167t + 0,0381) – 0,9  
TAS(-0,0241) + W(-0,037) + 0,0278) + 1,1  
TAS(0,0012t + 0,0266) + W(0,0158t + 0,0368) + 0,455t – 2,9 
TAS(-0,0015t - 0,0202) + W(-0,0167t - 0,027) + 0,7  

 
PRZYKŁAD (JEDNOSTKI SI) 
Warunki: 2 min w podstawowym zakręcie z prędkością IAS 260 km/h, wysokość bezwzględna 1850 m, wiatr 
ICAO, urządzenie VOR ze stożkiem niepewności 50°. 
 
 TAS = 260 x 1,1243 = 292 km/h 
 W = 12 x 1,85 + 87 = 109 km/h 
 Błąd pozycji (fix) = 1,85 x tg 50° = 2,20 km 
Obliczenie (równania z c) powyżej): 
 
 xmax = 292(0,0173 x 2 + 0,0181) + 109(0,0166 x 2 + 0,0209) – 0,93 = 20,36 km 
 ymax = 292(-0,0004 x 2 + 0,0373) + 109(-0,0072 x 2 + 0,0404) + 0,164 x 2 – 3,15  = 10,67 km 
 ymin = 292(-0,0122) + 109(0,0151 x 2 – 0,0639) - 0,1845 x 2 + 1,48 = - 6,12 km 
Wartości do naniesienia na szablon  (łącznie z dodatkiem na błąd pozycji (fix) równy 2,20 km: 
 
 xmax = 22,6 km 
 ymax = 12,9  km 
 ymin =  - 8,3 km 
PRZYKŁAD (JEDNOSTKI NIE-SI): 
Warunki: 1 min w zakręcie proceduralnym 45/180 z prędkością  IAS 140 kt, wysokość bezwzględna 6000 ft, 
wiatr ICAO, urządzenie NDB. 
 
 TAS = 140 x 1,1231 = 157 kt 
 W = 2 x 6 + 47 = 59 kt 
 Błąd pozycji (fix) = 0,164 x 6 tg 40° = 0,83 NM 
Obliczenie (równania z a) powyżej): 
 
 xmax = 157(0,0165 x 1 + 0,0431) + 59(0,0165 x 1 + 0,0278) – 1,8 = 13,77 NM 
 ymax = 157(0,002 x 1 + 0,022) + 59(0,002 x 1 + 0,0333) - 0,4  = 5,45 NM 
 ymin = 157(-0,002 x 1) – 0,0137) + 59(-0,02 x 1 – 0,0594) + 0,9  = - 5,19 NM 
Wartości do naniesienia na szablon  (łącznie z dodatkiem na błąd pozycji (fix) równy 0,83 NM): 
 
 xmax = 14,6 NM 
 ymax = 6,3 NM 
 ymin =  - 6,0 NM 
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Rysunek B1-1.  VOR lub NDB w 0 - od 0 do A 

 

 
 

Rysunek B1-2.  VOR/DME w 0 
 

 
 

Rysunek B1-3.  VOR w 0 i VOR w 0’ 
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Rysunek B1-4.  VOR w 0 oraz NDB lub lokator w A 
 

 
         

 
Rysunek B1-5.  Nadajnik kierunku (LLZ) w 0 i marker w A 
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Rysunek B1-6.  Połączenie między strefami segmentu początkowego i strefami zakrętu proceduralnego 
 

 
 

Rysunek B1-7.  Połączenie między strefami segmentu początkowego i strefami zakrętu podstawowego  
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Rysunek B1-8.   
 

 
  

Rysunek B1-9.  
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Rysunek B1-10.  
 
 

 
  
  

Rysunek B1-11
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Rysunek B1-12.  

 
 

 
 

 
Rysunek B1-13. 
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Rysunek B1-14. 
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Rysunek B1-15.  
 

 
  

 
Rysunek B1-16.  
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Rysunek B1-17.  Przykład zmniejszenia strefy przy zastosowaniu DME  
albo przecinającego radialu lub namiaru 
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Rysunek B1-18.   Przykład wlotu w procedurę z dwoma zakrętami 180°  sposobem  

standardowym/ogólnokierunkowym na większej wysokości  
      (strefa z dwoma zakrętami 180° zredukowana do wlotu „po osi”)  

 

 
   

 
Rysunek B1-19.    Przykład ograniczonego wlotu w strefę procedury z dwoma zakrętami 180°  via tor lotu 

ograniczony albo określony (strefa z dwoma zakrętami 180° zredukowana do wlotu „po osi”)  
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Rysunek B1-20.  Projektowanie strefy  uproszczonej – przykład pokazujący  

prostokąt dla zakrętu proceduralnego 
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Rysunek B1-21.  Szablon RNAV  
 



Załącznik B1. Projektowanie stref zapewniających przewyższenie nad przeszkodami 
dla procedur z nawrotem                                                                                                                 B1-39 
_________________________________________________________________________________ 

Copyright Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego 
Dostarczone przez IHS na licencji ICAO 
Reprodukowanie i użytkowanie w sieci bez licencji IHS zabronione                        Bez prawa odsprzedaży 

 

 
 

Rysunek B1-22A.    Strefa oczekiwania RNAV: obliczanie XE 
 

 
  

 
Rysunek B1-22B.    Strefa oczekiwania RNAV: obliczanie YE 
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Rysunek B1-23.   Strefa tolerancji punktu oczekiwania 

 
 

 
      

 
Rysunek B1-24.   Podstawowa strefa RNAV 
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Rysunek B1-25.   Strefa oczekiwania RNAV wraz z zabezpieczeniem procedur wlotów 
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Rysunek B1-26.    Strefa oczekiwania RNAV – strefa zapewniająca  
minimalne przewyższenie nad przeszkodami 
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Wykres B1-1.   Strefa podstawowego zakrętu NDB 
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Wykres B1-2.   Zabezpieczenie wlotu w podstawowy zakręt  
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Wykres B1-3.   Szablon proceduralnego zakrętu 180° 
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Wykres B1-4.   Szablon proceduralnego zakrętu  80° - 260° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik B1. Projektowanie stref zapewniających przewyższenie nad przeszkodami 
dla procedur z nawrotem                                                                                                                B1-47 
_________________________________________________________________________________ 

Copyright Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego 
Dostarczone przez IHS na licencji ICAO 
Reprodukowanie i użytkowanie w sieci bez licencji IHS zabronione                        Bez prawa odsprzedaży 

 

 
   

 
Wykres B1-5.   Proceduralny zakręt  VOR 45° - 180° 
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Wykres B1-6.   Szablon procedur z nawrotem i z dwoma zakrętami 180°   

z odpowiednimi punktami konstrukcyjnymi 
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Wykres B1-7.   Szablon procedury oczekiwania zaczerpnięty z Podręcznika szablonów dla procedur 
oczekiwania, z nawrotem i z dwoma zakrętami 180°  (Doc 9371) (Template Manual for Holding, Reversal 

and Racetrack Procedures) 
 
 

 
 
 

Wykres B1-8.   Szablon procedury z dwoma zakrętami 180° zaczerpnięty z Podręcznika szablonów dla 
procedur oczekiwania, z nawrotem i z dwoma zakrętami 180° (Doc 9371) (Template Manual for |Holding, 

Reversal and Racetrack Procedures) 



B1-50                                     Podręcznik opracowywania procedur lotów według wskazań przyrządów 
_________________________________________________________________________________ 

Copyright Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego 
Dostarczone przez IHS na licencji ICAO 
Reprodukowanie i użytkowanie w sieci bez licencji IHS zabronione                        Bez prawa odsprzedaży 

 

 
      

Wykres B1-9.   Projektowanie strefy podstawowej   
 
 
 

 
 

Wykres B1-10.   Projektowanie strefy wlotu; zastosowanie punktu E z zachowaniem równoległości osi 
szablonu do osi procedury  
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Wykres B1-11.   Projektowanie strefy wlotu; oś szablonu tworzy z osią procedury kąt 70°.    
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Wykres B1-12.   Podstawowa strefa z ogólnokierunkowym wlotem; procedura nad urządzeniem    
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Wykres B1-13.   Zmniejszanie strefy dla procedury nad NDB,  
gdy wloty z sektora 1 nie są dozwolone    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B1-54                                     Podręcznik opracowywania procedur lotów według wskazań przyrządów 
_________________________________________________________________________________ 

Copyright Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego 
Dostarczone przez IHS na licencji ICAO 
Reprodukowanie i użytkowanie w sieci bez licencji IHS zabronione                        Bez prawa odsprzedaży 

 
PROCEDURA NA PRZECIĘCIU RADIALI VOR 

 

 
  
     

Wykres B1-14.   Strefa podstawowa i związana strefa wlotu przy założeniu,  
że wloty odbywają się wzdłuż proceduralnej linii drogi i przecinającego radialu    
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Wykres B1-15.    Procedura VOR/DME w kierunku do pomocy nawigacyjnej  –  

strefa podstawowa i związana z nią strefa dla wlotów    
 



B1-56                                     Podręcznik opracowywania procedur lotów według wskazań przyrządów 
_________________________________________________________________________________ 

Copyright Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego 
Dostarczone przez IHS na licencji ICAO 
Reprodukowanie i użytkowanie w sieci bez licencji IHS zabronione                        Bez prawa odsprzedaży 

 

 
       

 
Wykres B1-16.   Procedura VOR/DME w kierunku do pomocy nawigacyjnej – strefa podstawowa i 
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Wykres B1-18. Procedura VOR/DME od urządzenia – strefa podstawowa 
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Wykres B1-19. Procedura VOR/DME z dala od pomocy nawigacyjnej z radialem – strefa podstawowa i 
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Załącznik B2  
 

Metody obliczeniowe
 

Niniejszy załącznik zawiera wybór metod 
opracowanych w celu uproszczenia obliczeń 
matematycznych związanych z pewnymi aspektami 
projektowania procedur. Niektóre z tych metod mogą 
być stosowane do obliczeń ręcznych z użyciem 
jedynie stosunkowo prostego kalkulatora naukowego, 
inne są bardziej przydatne w przypadku stosowania 
kalkulatorów programowalnych lub 
mikrokomputerów. We wszystkich przypadkach, w 
których zachodzi konieczność wykonywania 
powtarzalnych obliczeń, preferuje się stosowanie 
maszyny programowalnej, gdyż błędy przy 
wprowadzaniu danych mogą być w nich zmniejszane 
za pomocą standardowych zabezpieczeń związanych 
z programowaniem (wydruki wszystkich 
wprowadzonych danych, kontrole możliwego do 
zaakceptowania zakresu i znaku danych wejściowych 
itp.). 
 
Metody te wymagają odpowiedniej znajomości 
matematyki (i prostego programowania w przypadku 
metod bardziej złożonych). W razie konieczności 
należy skorzystać z odpowiednio wykwalifikowanej 
pomocy.  
 

Metoda obliczeniowa 1 
 

Zastosowanie równań ILS OAS i równań 
wysokości względnej przeszkód 

 
1. Wstęp. Niniejsza metoda przedstawia 
przykłady zastosowania równań OAS i ha/hma 
podanych w PANS-OPS, tom II, część III, 21.4.8.8.2 
i w załączniku 1. 
 
2.          Zastosowanie.  

 
2.1 Równania OAS. Równania OAS mogą być 
wykorzystane do obliczania wielu użytecznych 
wymiarów, stanowiących dodatek do wysokości 
względnej powierzchni w danym miejscu (x, y), co 
zilustrowano w załączniku C1.  Przykłady: 
 

a) Wykreślanie obrysów OAS. Przyjąć 
współczynniki A, B i C dla odpowiedniej 
powierzchni i obliczyć w podany poniżej 
sposób połówkową szerokość obrysu 
powierzchni odniesioną do wysokości 
względnej (z’) i odległości (x’) dla 
powierzchni X i Y: 

              
             (C – Ax’)  
 y’  =  -------------                                                            
      B 

            W podobny sposób można obliczyć odległość 
            (x’) obrysu (z’) dla powierzchni W, W* i  
             Z: 
                       (z’ – C)  
 x’  =  -----------                                                            
   A 
 
b) Wykreślanie stref. Punkt przecięcia dwu 

sąsiednich wysokości OAS (z’) można obliczyć 
z równań sąsiadujących powierzchni: 

 
 Współczynniki powierzchni 1: A1, B1, C1 
 
 Współczynniki powierzchni 2: A2, B2, C2 
 
 Punkt przecięcia na wysokości względnej 
              z’ ma współrzędne (x, y): 
 
               [z’(B2 – B1) – C1*B2 + C2*B1] 
 x = ----------------------------------------- 
             A1*B2 – A2*B1 
 
                 (z’B2  – C1*B1 -  A1*A2*x) 
 y = ------------------------------------- 
              B1*B2  
 

c)   Alternatywne sposoby wykreślania. Należy 
zauważyć, że strefę można otrzymać również przez 
bezpośrednie wykreślenie ze współrzędnych 
szablonu OAS podanych w PANS-OPS, tom II, 
dodatek I do części III. Obrysy w każdej strefie 
można uzyskać przez odpowiedni podział i łączenie 
punktów na przecięciu linii C-C”, D-D” i E-E”. 
Kilka pozycji zasługuje na uwagę: 

 
1) powierzchnie pilotów automatycznych W i W* 

zawsze przecinają się 1000 m przed progiem. 
Względna wysokość na tym oddaleniu jest 
odnotowywana na dole każdej strony 
(WSPÓŁRZĘDNE C”” ODNOSZĄ SIĘ DO 
SZABLONU NA WYSOKOŚCI 
WZGLĘDNEJ ---  METRÓW); 

 
2) w przypadku braku pewności co do tego, która 

powierzchnia OAS znajduje się ponad 
miejscami położenia przeszkody (x, y), 
obliczyć wysokość względną obu powierzchni; 
powierzchnią ponad przeszkodą jest ta, która 
ma większą wysokość względną; 

 
3) przy wykreślaniu szablonów dla pilotów 

automatycznych może się okazać, że w 
pewnych przypadkach linia przecinania się 
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      powierzchni x i y obraca się w kierunku lotu 
tak, że D’ znajduje się poza D. Nie jest to błąd – 
dzieje się tak z tego powodu, że powierzchnie 
dla pilota automatycznego X są węższe niż 
powierzchnie przewidziane dla wskaźnika 
dyrektywnego, podczas gdy powierzchnie Y są 
takie same; oraz 

4)  przecięcie powierzchni X i Y jest projektowane 
tak, aby leżało w płaszczyźnie ścieżki 
schodzenia tylko dla przypadku wskaźnika 
dyrektywnego kategorii II. Niewielkie 
rozbieżności mogą mieć miejsce w przypadku 
kategorii I, a, jak wspomniano w c) powyżej, 
większe różnice występują w przypadku OAS 
dla pilota automatycznego. Rozbieżności te są 
zamierzone i konieczne do zapewnienia 
logicznej zgodności między różnymi 
powierzchniami (np. powierzchnie OAS 
kategorii I we wszystkich przypadkach 
obejmują powierzchnie OAS kategorii II). 

2.2 Równanie ha/hma.  Geometria związana z 
równaniem ha/hma (PANS-OPS, tom II, część III, 
21.4.8.8.2) jest przedstawiona na rysunku III-21 
PANS-OPS. Równanie umożliwia obliczenie 
wysokości względnej przeszkody (ha) na podejściu 
równoważnej wysokości przeszkody w przypadku 
nieudanego podejścia (hma). Użycie tego równania 
pozwala uniknąć konieczności obliczania oddalenia 
punktu SOC i związanej z tym geometrii. Dla 
przeszkód w segmencie precyzyjnym, jak również 
znajdujących się w dowolnej kolejnej strefie 
nieudanych podejść z prostej, stosuje się równanie 
podane poniżej: 
           hma  x  ctg Z + (900 + x) 
ha  =   ----------------------------- 
      ctg Z + ctg θ 
Równanie to może jednak zostać, w podany niżej 
sposób, dostosowane do wykorzystania przy 
obliczaniu kryteriów zakrętu: 

a) Obliczenie wysokości względnej zakrętu. Dla 
zakrętu na określonej wysokości bezwzględnej 
można obliczyć taką jej wartość, która 
korespondowałaby z wcześniej wyznaczonym 
punktem TP. W tym przypadku ha staje się 
wysokością względną SOC (dla ILS, OCH – 
HL), zaś x wyraża odległość od progu do TP.  
W tym przypadku równanie może być 
przekształcone w następujący sposób: 

                           [ha (ctg Z + ctg θ) - 900 – x] 
 hma  =   ------------------------------------ 
                     ctg Z  
         gdzie hma = względna wysokość zakrętu 
 x = odległość pożądanego TP od progu 
 

b) OCH dla przeszkód w strefie zakrętu.  
Wysokość OCH związaną z przeszkodami 
w strefie zakrętu można obliczyć w 
następujący sposób: 

1) Zakręt nad pozycją (fix). Obliczyć wysokość 
względną SOC z: 

          hma x ctg Z + (900 + x) 
 ha = ------------------------------  
     ctg Z + ctg θ 
              gdzie: 
 
 ha = wysokość względna SOC (dla ILS 
              OCH – HL) 
 hma = wysokość względna przeszkody  
              w strefie zakrętu 

 x = - (d2 + do) 
 dz = odległość od progu do linii K-K 
 do = odległość od linii K-K do przeszkody 
 MOC = 50 m 
 

2) Zakręt na wysokości bezwzględnej. W pierwszej 
kolejności sprawdza się wysokość względną 
przeszkód w strefie rozpoczynania zakrętu: 

 
TNH < względna wysokość przeszkody + MOC 
 
Jeżeli z powodu tych przeszkód trzeba zwiększyć 
względną wysokość zakrętu, to są do wyboru dwie 
możliwości. Przelicza się ponownie względną 
wysokość zakrętu, aby zapewniała przelot nad 
przeszkodami z przewyższeniem, zarówno w strefie 
zakrętu jak i w strefie jego rozpoczynania, a strefę 
rysuje się na nowo. W tym przypadku przy użyciu 
równania z p. a) powyżej można otrzymać nową 
odległość TP. Może to jednak nie wykluczyć 
przeszkody lub może wprowadzić nowe przeszkody. 
W takiej sytuacji alternatywne rozwiązanie polega na 
utrzymaniu tego samego TP, ale ze zwiększeniem 
wysokości względnej zakrętu przez zwiększenie 
wysokości SOC (a tym samym i OCH). Można to  
osiągnąć poprzez : 
 

          h ma x ctg Z + (900 + x)  
ha =  ------------------------------ 
                  ctg Z + ctg θ 

gdzie: 
 
ha  =  nowa wysokość względna SOC 
hma =  zwiększona wysokość  względna 
zakrętu 
x   =  pożądane oddalenie TP od progu 

 
Metoda obliczeniowa 2 

 
Wybór minimalnej wysokości względnej 

odlotu i nominalnego czasu odlotu dla procedury z 
nawrotem 

 
1. Wstęp. Wybór minimalnej wysokości 
względnej odlotu i nominalnego czasu odlotu 
najlepiej przeprowadza się graficznie.  
Przedstawiono dwa rozwiązania graficzne, z których 
pierwsze jest do wykorzystania w przypadku, gdy 
położenie urządzenia jest już ustalone, natomiast 
drugie stosuje się wtedy, kiedy położenie urządzenia 
wybiera projektant procedury. 



Załącznik B2. Metody obliczeniowe                                                                                                  B2-3 
_________________________________________________________________________________ 

Copyright Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego 
Dostarczone przez IHS na licencji ICAO 
Reprodukowanie i użytkowanie w sieci bez licencji IHS zabronione                        Bez prawa odsprzedaży 

2. Ustalone położenie urządzenia 
2.1 Na osi pionowej nanieść punkty 
odpowiadające wysokości względnej (góra na 
rysunku B2-1) i wysokości względnej (dół na 
rysunku B2-1) rozpoczynania procedury w FAF.  Z 
najwyższego punktu pociągnąć dwie linie 
reprezentujące odlotowe granice zniżania w odlocie 
dla kategorii A/B i C/D, które wynoszą -245 m/min 
(-804 ft/min) i – 365 m/min (-1197 ft/min). Z 
dolnego punktu pociągnąć dwie linie reprezentujące 
odlotowe granice zniżania w dolocie dla kategorii 
A/B i C/D, które wynoszą +150 m/min (+492 ft/min) 
i +230 m/min (+755 ft/min).   
2.2 Wskazać „możliwą do przyjęcia” obwiednię 
wysokości względnej/czasu, tak jak pokazano. 
2.3 Wybrać stosowne wartości nominalnego 
czasu odlotu i minimalnej wysokości względnej 
odlotu w granicach „możliwej do przyjęcia” 
obwiedni kategorii A/B (jeśli zostanie dokonany 
dobór takiego czasu, dla którego dostępne są 
wcześniej obliczone szablony stref, zaoszczędzi się 
wiele pracy). Zanotować maksymalną wartość 
„minimalnej wysokości odlotu” odpowiadającej 
wybranemu czasowi.  
2.4 Dla minimalnej wysokości względnej odlotu 
wybranej w 2.3 powyżej dobrać stosowną wartość 
nominalnego czasu odlotu w granicach „możliwej do 
przyjęcia” obwiedni kategorii C/D. Podczas, gdy ten 
sam czas odlotu może być określony zarówno dla 
grupy A/B jak i C/D, proponowane obliczenie 
zmniejszy zarówno wymaganą przestrzeń 
powietrzną, jak i - dla szybszych statków 
powietrznych - czas procedury.  
      Uwaga. - Dla zakrętu proceduralnego (tylko w 
wariancie 45/180) zastosowany w niniejszym 
obliczeniu czas odlotu przyjmuje się jako dłuższy o 1 
minutę od czasu odlotu określonego dla procedury 
(tj. jeśli procedura jest ograniczona do procedury 
obejmującej wykonywanie „tylko zakrętu 
proceduralnego 45/180 w czasie 2 minut”, to 
wówczas do obliczenia maksymalnego 
dopuszczalnego zniżania używa się 3 minut). 
 
3. Położenie  urządzenia ma zostać wybrane 
 
3.1 Wybrać duży arkusz papieru milimetrowego i 
zaznaczyć na nim zakres od progu (zero) do 19 km 
(10 NM). Zaznaczyć również odległość 11 km (6 
NM), poza którą musi zostać zwiększona wartość 
MOC końcowego podejścia [PANS-OPS, tom II, 
część III, 6.4.6 b)]. Na osi pionowej zaznaczyć 
wysokości względne powyżej MSL odcinkami co 50 
m (100 ft) od zera w górę aż do prawdopodobnej 
maksymalnej wysokości, od której będzie 
rozpoczynana projektowana procedura.  
3.2 Sporządzić dwa przezroczyste szablony, takie jak 
pokazane na rysunkach B2-2 i B2-3: jeden dla 
zniżania w odlocie, drugi dla zniżania w dolocie. 
Wskazywane wymiary pionowe muszą być w takiej 
samej skali, jak skala pionowa użyta na papierze 

milimetrowym w 3.1 powyżej. Skala pozioma może 
mieć dowolny wygodny wymiar podzielony przez 
trzy i następnie odpowiednio podzielony dalej w celu 
uwzględnienia nominalnych czasów odlotu od jednej 
do trzech minut.  
3.3 W pierwszej kolejności narysować na wykresie 
linię poziomą na wysokości początku procedury. 
Następnie zaznaczyć punkt 15 m (50 ft) ponad 
wzniesieniem wysokości bezwzględnej progu. Z tego 
punktu nanieść optymalny 5-procentowy (i 
maksymalny 6,5-procentowy) gradient końcowego 
podejścia w stronę FAF. Wziąć szablony 
przezroczyste i umieścić ich pionowe osi na 
proponowanej odległości FAF przed progiem. 
Przesunąć pionowo przezroczysty szablon dla 
„odlotów” tak, by umieścić jego początek na 
wysokości początku procedury. Przesunąć pionowo 
przezroczysty szablon dla przylotów tak, aby 
umieścić jego początek w najbliższym punkcie 
przyrostu 50 m (100 ft) poniżej linii gradientu 
końcowego podejścia (optymalnego lub 
maksymalnego, zależnie od wymagań). 
Przezroczyste szablony pokażą wtedy możliwe do 
przyjęcia obwiednie nominalnego czasu odlotu i 
minimalnej wysokości w odlocie (patrz rysunek B2-
4). Minimalna względna wysokość w odlocie może 
być potwierdzona lub skorygowana po 
przeprowadzeniu kontroli przeszkód w strefach 
procedur z dwoma zakrętami 180° i z nawrotem. 
Efekt wywołany zmianą położenia urządzenia/FAF 
można ocenić przez skorygowanie szablonów. 
      Uwaga. – Jeśli procedura jest ograniczona do 
minimów krążenia, to początek linii końcowego 
podejścia zaznacza się na wysokości krążenia, a nie 
na 15 m (50 ft) od powierzchni (PANS-OPS, tom II, 
część III, 26.4.5).  

 
Metoda obliczeniowa 3 

 
Obliczenie OCH dla podejścia końcowego  

i nieudanego podejścia z prostej 
1. Wstęp. Obliczenie wysokości OCH dla 
podejścia końcowego i nieudanego podejścia z 
prostej jest stosunkowo proste, kiedy OCH jest w 
oczywisty sposób zależna od jednej ewidentnej 
przeszkody. Jednak tam, gdzie jest więcej przeszkód 
w strefach drugorzędnych, jak również są przeszkody 
w strefie przejściowej pomiędzy podejściem 
końcowym i podejściem nieudanym, identyfikacja 
krytycznej przeszkody metodą inspekcji nie jest 
łatwa. Oznacza to, że trzeba obliczać OCH 
oddzielnie dla całej liczby przeszkód. Przedstawiamy 
metodę, która ma uprościć związane z tym 
obliczenia. 
2. Obliczenia. Obliczenia OCH obejmują pięć 
kroków: 

a) określić odległości nominalnego MAPt, SOC i 
przeszkody; 

b) ustalić przewyższenie MOC strefy 
pierwszorzędnej w odległości przeszkody;
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   Uwaga. – W obrębie segmentu początkowego 
nieudanego podejścia (pomiędzy MAPt i SOC) 
MOC dla strefy pierwszorzędnej progresywnie 
zmniejsza się od wartości dla podejścia 
końcowego do wartości dla podejścia 
nieudanego. Jednak dla procedur lotniskowych 
(zakładając, że błąd pozycji (fix) dotyczący 
położenia nad urządzeniem jest zerowy) 
zmiana MOC w MAPt może być skokowa.  
Patrz PANS-OPS, część III, 7.1.7  i rysunek 
III-7-3. 

 
c) ustalić połówkową szerokość strefy oraz 

zmniejszenie MOC, jeśli przeszkoda znajduje 
się w granicach drugorzędnej strefy w miejscu 
położenia przeszkody; 

 
d) dodać przewyższenie MOC obliczone ponad  

względną wysokością przeszkody; 
 
e) jeśli przeszkoda znajduje się za SOC, odjąć do 

x tg Z, gdzie do jest różnicą między 
odległościami przeszkody i SOC, natomiast tg 
Z jest tangensem powierzchni nieudanego 
podejścia (wartość nominalna 0,025).  

 
3. Zastosowanie.  

a) Położenia przeszkód SOC i MAPt wyraża się 
w konwencjonalnym układzie współrzędnych 
x, y, z, którego początek znajduje się przy 
urządzeniu. Oś x jest równoległa do drogi 
końcowego podejścia, a dodatnie x jest 
mierzone przed urządzeniem, natomiast 
ujemne x - za urządzeniem.  Oś y tworzy z osią 
x kąt prosty.  

 
b) Określić: 
 

1x, 1y, 1z: lokalizację i wysokość przeszkody 
MAPt: odległość punktu MAPt 
SOCx: odległość punktu SOC 
MOCf: przewyższenie MOC dla końcowego 
podejścia 
MOCma: przewyższenie MOC dla nieudanego 
podejścia  
SWFAC: połówkową szerokość strefy przy 
urządzeniu 
SPLAY: rozwarcie strefy związanej z 
urządzeniem 
tg Z: tangens powierzchni nieudanego 
podejścia (gradient w  procent / 100) 

 
c) Obliczyć: 

 
A = max {MOCma;  tg Z (1x – SOCx) +   
MOCma} 
 
B = min {A; MOCf} 
 
Jeśli  1x < MAPtx,  B = MOCf   

 MOCx = min {B; 2B(1 - | ly |/(SWFAC +  
              | 1x | tg SPLAY))} 
 

 Jeśli MOCx < 0, to przeszkoda znajduje się 
NA ZEWNĄTRZ strefy i może zostać 
pominięta (lecz jeśli zakręt na wysokości 
jest wyspecyfikowany w procedurze 
nieudanego podejścia, to należy zajrzeć do 
PANS-OPS, tom II, część III, 7.3.4.6, gdzie 
mówi się o zabezpieczaniu przedwczesnych 
zakrętów).  
 
D = max {0; SOCx -1x} 
OCH = lz + MOCx – D x tg Z 
 
Standardowe wartości parametrów są 
następujące:  
 
MOCf:  z FAF 75 m (246 ft) 
                bez FAF 90 m (295 ft) 
 
MOCma:  nieudane podejście po prostej 30   
m (98 ft) 
  nieudane podejście z zakrętu 50 m (164 ft) 
 
SWFAC:  1,85 km (1 NM) dla VOR 
  2,3 km (1,25 NM) dla NDB 
 
SPLAY: VOR 7,8° (tg SPLAY = 0,136983) 
 NDB 10,3° (tg SPLAY = 0,181731) 

 
3. Przykład. Procedura z NDB poza lotniskiem, 
odległość od FAF do MAPt 6340 m, odległość od 
FAF do SOC 9620 m, gradient nieudanego podejścia 
dla kategorii D równy 2,5  procent. 
 
 MAPt x = - 6340 
 SOC x = 9620 
 MOC f = 75 
 MOC ma = 30 
 SWFAC = 10,3° 
 tg Z = 0,025 

_________________________________________ 
     x                   y     z   OCH  
__________________________________________  
- 6000              0           10    85 
- 9000              0           40    86 
- 9000          3000         60    82 
- 10000              0           60    80,5 
- 10000          3500         80    79,5 

_________________________________________ 
 

 

Metoda obliczeniowa 4 
 

Konwersja ze współrzędnych siatki na układ xyz 
 

1. Wstęp. Często jest wygodnie zestawiać i 
rejestrować informacje o położeniu przeszkód w  
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postaci współrzędnych siatki. Gdy można je 
przekształcić na xyz, przekształcenia na współrzędne 
kartezjańskie dokonuje się z łatwością przy użyciu 
kalkulatora lub komputera, stosując podaną niżej 
metodę. 
 
2. Stosowanie 
 

a) Układ odniesienia. Położenia przeszkód (we 
współrzędnych siatki) mają być przekształcone 
na konwencjonalny układ współrzędnych xyz  
o początku na progu drogi startowej (na 
urządzeniu) z uwzględnieniem kierunku lotu.  
Oś y jest prostopadła do osi x, przy czym 
ujemne wartości y są mierzone na lewo od 
statku powietrznego.  

 
b)  Obliczenie 
 
     Dane: 
 
      DATEAST = siatka na wschód od punktu 

odniesienia (próg lub urządzenie) (m) 
 
     DATNRTH = siatka na północ od punktu 

odniesienia (próg lub urządzenie) (m) 
 
      OBSEAST =  siatka na wschód od przeszkody 

(m) 
 
      OBSNRTH =  siatka na północ od przeszkody 

(m) 
 

 FAB = kurs końcowego podejścia (lub 
              pożądanej linii centralnej) (° siatki) 
 
          Obliczyć: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

             A = sin (FAB  +  180) 
 B = cos (FAB  +  180) 
 
             DIFFEAST = OBSEAST – DATEAST 
 DIFFNRTH = OBSNORTH – DATNRTH 
 
 x = A x DIFFEAST + B x DIFFNRTH 
 y = A x DIFFNRTH  +  B x DIFFEAST 
 
3.  Przykład.  Położenie progu 378356, 381378.  Kurs 
końcowego podejścia (magnetyczny 060°, deklinacja 
9,4°W, kąt konwergencji 0,2°E, lokalizacja 
przeszkód 379571, 371115. 
 
 FAB (siatka) = kurs magnetyczny – 

deklinacja + kąt konwergencji = 060° - 9,3° 
- 0,2° = 51,5° 

 DATEAST = 378357 
 DATNRTH = 391378 
 OBSEAST = 379571 
 OBSNRTH = 371115 
 FAB = 51,5° 
 
 A = sin (51,5 + 180) = - 0,792608  
 
              B = cos (51,5 + 180) = - 0,622515 
 
 DIFFEAST = 379571 – 738357 = 1214 
 DIFFNRTH = 371115 – 391378 = - 10263 
 
 x = + 5439 
              y = + 8788 
 

We współrzędnych drogi startowej przeszkoda 
znajduje się 5439 m przed progiem i 8788 m od drogi 
końcowego podejścia (po prawej stronie patrząc ze 
statku powietrznego wykonującego podejście). 
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Rysunek B2-1 
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Rysunek B2-2.  Szablon dla odlotów 
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Rysunek B2-3.  Szablon dla przylotów 
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Rysunek B2-4.   Zastosowanie szablonu do planowania zniżania 
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Załącznik B3 
 

Rozwinięcie niektórych szczegółów  
związanych z projektowaniem procedur
  

PANS-OPS jest dokumentem zwięzłym. Niniejszy 
dodatek rozszerza i rozwija niektóre bardziej złożone 
kryteria.  Materiał zawarty w tym dodatku jest oparty 
na kryteriach PANS-OPS i w żadnej mierze ich nie 
zastępuje. 
 
1. Obliczenia pozycji (fix) początku zniżania. Nie 
zawsze uznawano, że powierzchnie 15-procentowe 
skutecznie zwiększają MOC w obrębie strefy 
tolerancji pozycji (fix) przed tą pozycją. Ponadto, 
tam gdzie pozycją (fix) jest miejscem lokalizacji 
urządzenia, rozmiary jego strefy tolerancji zmieniają 
się z wysokością bezwzględną – co komplikuje 
obliczenia. Unikanie obliczeń przeprowadzanych 
metodą prób i błędów (PANS-OPS, tom II, część III, 
2.8.2, 2.8.3 i 2.8.4) - patrz rysunek B3-1. 
2. Strefy TTT dla powolnych statków powietrznych. 
Dla procedur z dwoma zakrętami 180° i procedur 
oczekiwania strefy powinno się obliczać i wykreślać 
dla najszybszego statku powietrznego, jaki ma z nich 
korzystać. Chociaż strefa skonstruowana w oparciu o 
małą prędkość statku powietrznego (tj. 90 kt) 
lecącego w warunkach silnego wiatru może w 
pewnych miejscach być większa od strefy w ten 
sposób zaprojektowanej, to uważa się, że normalne 
poprawki operacyjne pilota wystarczą, aby statek 
powietrzny zmieścił się w tej mniejszej strefie.  
Niemniej jednak w przypadku zakrętów 
podstawowych i proceduralnych powinno się 
dokonać sprawdzenia strefy dla 90 kt jako czynności 
dodatkowej do sprawdzania dokonywanego dla 
najszybszej kategorii; w tym celu w Podręczniku 
szablonów dla procedur oczekiwania, procedur z 
nawrotem i procedur z dwoma zakrętami 180° (Doc 
9371) (Template Manual for Holding, Reversal and 
Racetrack Procedures) zamieszczono dodatkowy 
szablon dla prędkości 90 kt. 
3. Wymagania dotyczące odrębnych map podejścia 
według wskazań przyrządów.  
Aby uzyskać minimalną możliwą wartość OCA/H, 
projektant procedury może chcieć wyspecyfikować 
różne MAPt dla jednej kategorii (lub grup kategorii).  
Sytuacja taka może zaistnieć wtedy, gdy OCA/H jest 
określona przez przeszkodę występującą w 
procedurze nieudanego podejścia i gdy istnieje 
znacząca różnica między lokalizacjami SOC dla 
różnych kategorii. Choć nie mówi się o tym w 
Załączniku 4 ani w PANS-OPS, sugeruje się w takich 
przypadkach opracowanie odrębnych map podejścia.  
4. Zmniejszanie MOC w początkowej strefie 
nieudanego podejścia. Należy zauważyć, że 
zmniejszanie MOC planowane wstecz do 

początkowego segmentu nieudanego podejścia przed 
SOC nie powinno być planowane wstecz przed 
MAPt (patrz rysunek B3-2). Odnosi się do tego 
PANS-OPS, tom II, część III, 7.1.7).  
5. Punkt MAPt zdefiniowany za pomocą  parametru 
czasu pokonywania określonej odległości. Należy 
zauważyć, że ilustracja metody RSS zawarta w 
PANS-OPS przedstawia obliczenie tylko dla jednej 
prędkości statku powietrznego (maksymalna 
prędkość TAS); jednak ze względu na wpływ wiatru 
w pewnych przypadkach bardziej krytyczny może 
być przypadek wolniejszego statku powietrznego 
(PANS-OPS, tom II, część III, 7.1.9.3). 
6. Zakręt w pozycji (fix) FAF. Jeśli zakręt jest 
określony jako wykonywany w pozycji (fix) FAF, to 
parametry wymagane dla obliczenia strefy nie są 
podane. Sugeruje się wtedy obliczenie strefy w 
oparciu o największą „prędkość IAS końcowego 
podejścia” z PANS-OPS, tom II, część III, tabela III-
1-1 stosownie do procedury, skorygowaną do TAS 
dla wzniesienia lotniska w warunkach ISA + 15° i z 
uwzględnieniem standardowego wiatru 
ogólnokierunkowego dla danej wysokości względnej 
(PANS-OPS, tom II, część III, 5.3). 
7. Zmniejszenie szerokości strefy – dodatek K. Nie 
zostało wyjaśnione znaczenie umieszczenia 
kryterium „możliwego zmniejszenia szerokości 
strefy początkowego podejścia” w formie dodatku 
zamiast w głównym tekście. Materiał ten został 
zamieszczony w ten sposób, aby wskazać, że 
potraktowany dla wskazania, że stanowi on opcję. 
Dodatkowy materiał wiążący się ze stosowaniem 
tego kryterium przy tworzeniu stref początkowych i 
pośrednich jest pokazany na rysunku B3-3. 

 
8. Zakończenie segmentu precyzyjnego podejścia ILS. 
Wydaje się, że definicja zakończenia segmentu 
precyzyjnego podejścia zawarta w PANS-OPS, tom 
II, część III, 21.4.6 stoi w sprzeczności z PANS-OPS, 
tom II, część III, 21.5.2.1. Intencja jest taka, aby 
segment precyzyjny kończył się przed punktem, w 
którym powierzchnia Z osiąga 300 m tylko wtedy, 
kiedy zakręty są TP (zakręt nad pozycją (fix)) albo 
TP (zakręt na wysokości bezwzględnej).  

 
9. Zastosowanie OCH w oparciu o 
radiowysokościomierz  

 
9.1 Wysokość OCH zamieszczana na mapach 
podejść precyzyjnych według wskazań przyrządów 
jest wysokością względną ponad progiem drogi 
startowej. 
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9.2 W miejscach, w których OCH opiera się na 
wartościach utraty wysokości według wskazań 
radiowysokościomierza, PANS-OPS, tom II, część 
III, 21.4.8.8.3.3 wymaga, aby warunki terenowo-
powierzchniowe stref, w których mają być stosowane 
odczyty wysokości z radiowysokościomierza, 
zapewniały operacyjnie uzyskiwanie powtarzalnych 
informacji. Oczekuje się, że operatorzy będą 
odpowiednio uwzględniać profil i poprzeczne 
pochylenia stoków terenu. 

 
9.3 Uwzględnianie różnicy między OCH i 
wskazaniem radiowysokościomierza jest częścią 
„rozważań operacyjnych”, o których mowa w PANS-
OPS, tom II, część III, rysunek III-6-1. 

 
10. Procedura lotniskowa – próg lądowania. 
Sugeruje się, aby w sytuacji, w której próg lądowania 
znajduje się dalej niż 1 NM przed urządzeniem (choć 
urządzenie jest zlokalizowane bliżej niż 1 NM od 
lotniska), odległość ta była uwzględniona przez 
zwiększenie czasu w odlocie ponad wartość 
niezbędną do osiągnięcia wymaganego zniżania 
(PANS-OPS, tom II, część III, rozdział 25).  
 
11. Procedura lotniskowa – obliczenie maksymalnie 
dozwolonego zniżania. Maksymalnie dozwolone 
nominalne czasy zniżania i nominalne czasy w 
odlocie oblicza się przy zastosowaniu kryteriów 
zawartych w PANS-OPS, tom II, część III, 4.7.1, 
tabela III-4-1. Nie jest jednak określony niższy punkt 
odniesienia, jaki ma być użyty w obliczeniach.  Dąży 
się do tego, aby zniżanie było obliczane do: 
 

a) wzniesienia 15 m nad progiem dla podejść z 
prostej; i 

b) wysokości bezwzględnej/względnej krążenia 
OCA/H dla podejść z krążenia. 

(PANS-OPS, tom II, część III, 25.5) 
 
12. Standardowe warunki dla procedur ILS – wymiar 

 antena ścieżki schodzenia - koła podwozia.* PANS-
OPS wylicza standardowe założenia, na których 
opierają się procedury ILS i stwierdza, że w sytuacji, 
gdy warunki ulegają pogorszeniu w stosunku do 
wyspecyfikowanych, obowiązkowe są ich korekty. 
Jedno z tych założeń dotyczy maksymalnych 
rozmiarów statku powietrznego. Dla wszystkich 
aktualnie eksploatowanych cywilnych samolotów 
transportowych jest adekwatna maksymalna wielkość 
połowy rozpiętości (30 m), lecz wynoszący 6 m 
odstęp między anteną ścieżki schodzenia i kołami 
jest obecnie przekraczany przez około sześć statków 
powietrznych - najbardziej niekorzystna wartość 
wynosi około 10 m (lista typowych wartości w tabeli 
B3-1).  Ponieważ samoloty te mają obecnie znaczący 
udział w cywilnym ruchu lotniczym, jest pożądane 
stosowanie do nich wspólnej metody opracowywania 
i publikowania właściwych wartości OCA/H. 
Wartości OCA/H publikowane na mapach podejść 
według wskazań przyrządów opierają się na 
wymiarach „standardowych”. Od czasu do czasu 
większy odstęp antena ścieżki schodzenia - koło 
wymaga zwiększonej wysokości OCA/H, wartości 
OCA/H powinno się zatem obliczać także w oparciu 
o największy obecnie  wymiar odstępu antena ścieżki 
schodzenia - koła podwozia (10 m), a gdy te wartości 
OCA/H przekraczają wartości dla wymiarów 
„standardowych”: 

a) na mapie podejścia należy dodać uwagę: 
 
 „zwiększona wartość OCA/H odnosi się do  

samolotów, w których odstęp między anteną 
 ścieżki  schodzenia i kołami podwozia 
przekracza 6 m”; oraz 

 
b) zwiększone wartości OCA/H powinny 

również być pokazane w celu ich 
stosowania przez użytkowników takich 
samolotów. 

_________________  
*  Pionowa odległość między torem lotu kół podwozia i 
anteną GP.

Tabela B3-1 
                        __________________________________________________________ 
      Odstęp między anteną ścieżki schodzenia 
  Typ samolotu    i kołami podwozia 

________________________________________________________________ 
                            B-707     4 do 7 m 
  B-727     4 do 7 m 
  B-747     4 do 7 m 
  DC-8     4 do 7 m 
  DC-10     9 m 
  DHC-4     8 m 
  Ił-18     7 m 
  Ił-62     5 do 9 m 
  L-1011     7 do 10 m 
                                  Uwaga. – Wielkości te mogą być  różne dla różnych 
                                           samolotów tego samego typu. 

_________________________________________________________________ 
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Rysunek B3-1.   Pozycja (fix) początku zniżania – obliczanie minimalnych wysokości względnych 
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Rysunek B3-2.    MOC w początkowej strefie nieudanego podejścia 
 

 
   

Rysunek B3-3.    Zmniejszanie szerokości stref – segment początkowy  
przyłączony do segmentu pośredniego przez zakręt 

 
 

___________________________
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Załącznik B4 
 

PRZYKŁADY OBLICZEŃ OAS
 

 

 
 

1. WSTĘP 
 
Niniejszy dodatek zawiera następujące przykłady: 
 
-  punkt 4: rozwiązywanie równań 
    wysokości względnych OAS 
-   punkt 5: obliczanie szablonów OAS 
-   punkt 6: korekta OAS ze względu na: 

1 – punkt odniesienia ILS na progu 
2 – wielkość statku powietrznego 
3 – operacja z  pilotem automatycznym  w  
        kategorii II 

-   punkt 7: ocena przeszkód metodą „krok po 
    kroku”  (kategoria II) 
-   punkt 8: obliczanie wymaganego kąta ścieżki  
    schodzenia w celu zapewnienia powierzchni OAS, 

która znajduje się ponad określoną przeszkodą. 
 

2. PODSTAWOWE INFORMACJE 
 

2.1 Opis tabel. Tabele z danymi OAS są zawarte 
w dokumencie PANS-OPS, tom II, dodatek I do 
części III dla małych kroków przy rozpatrywaniu 
kąta ścieżki schodzenia i odległości radiolatarnia 
kierunku - próg. Muszą one być wprowadzone do 
obliczeń wraz ze znanym kątem ścieżki schodzenia i 
znaną odległością radiolatarnia kierunku - próg. 
Powszechnie stosowana strona dodatku I do części 
III (dla kąta ścieżki schodzenia 3° i odległości 

radiolatarnia kierunku - próg 3000 m) jest 
odtworzona w tabeli III-21-3 dokumentu PANS-
OPS, tom II. Wszystkie przykładowe obliczenia w 
tym dodatku są wykonywane w metrach. Użycie stóp 
- patrz część I, rozdział 3 dokumentu PANS-OPS, 
tom II. 
 
2.2 Równania wysokości względnej OAS. 
Współczynniki A, B i C są podane dla wszystkich 
powierzchni w przypadku kategorii I i kategorii II 
(wskaźnik dyrektywny; pilot automatyczny). Dla 
powierzchni Y i Z wyniki są rozdzielone według 
różnych gradientów wznoszenia przy nieudanym 
podejściu (2, 2,5, 3, 4 i 5 procent). 
 
2.3 Współrzędne szablonu OAS na poziomie 
progu. Współrzędne x i y szablonów dla wzniesienia 
progu są podane w metrach dla podejść kategorii I i 
II. Położenie punktu E (rysunek B4-1) jest określone 
dla różnych gradientów wznoszenia. 
 
2.4 Współrzędne szablonu OAS na określonych 
wysokościach względnych. Określone są współrzędne 
x i y na 300 m dla kategorii I i 150 m dla kategorii II. 
Podane są ponadto współrzędne punktu C””, który 
określa przecięcie powierzchni W i W* (tylko z 
pilotem automatycznym). Wysokość względna, na 
której dochodzi do tego przecięcia powierzchni, jest 
podana na dole tabel. 

 

 
 

Rysunek B4-1    Szablony OAS 
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3. SZCZEGÓŁY PRZYKŁADÓW 
 

3.1 Określenie urządzeń 
 

a) ILS A:   kategoria I 
 kąt ścieżki schodzenia: 3° 
 odległość LLZ-próg 3000 m 
 szerokość sektora ILS  
               przy progu  210 m 

wysokość wzgl. punktu  
odniesienia ILS (RDH) 18 m 
 

b) ILS B:   kategoria II 
kąt ścieżki schodzenia: 3° 
odległość LLZ-próg 3000 m 

 
3.2 Określenie statku powietrznego (gradient 
wznoszenia nieudanego podejścia 2,5  procent).  
Objaśnienia wymiarów - patrz PANS-OPS, tom II, 
część III, rozdział 21, 21.1.3 i 21.4.8.7.2. 

 
a) statek powietrzny 1: wielkość standardowa 
 
 s = 30 m 
 t = 6 m   
 
b) statek powietrzny 2:  
 
 s = 32 m 
 t = 9 m   

 
3.3  Środowisko przeszkód 

 
Tabela B4-1. Przykład przeszkód 

______________________________________ 
    współrzędna x    współrzędna y  
                                                              wysokość względna 
Przeszkoda             (m) (m)               
                                                                     nad progiem (m) 

______________________________________ 
      1            160  45        1,5 
       2            400 180      37,0 
       3            800              350      50,0 
       4          8000             2500    140,0 
       5           -450 200        6,0 
______________________________________ 

 
3.4 Wzniesienie progu. 152 m. Ta wartość będzie 

uwzględniona w obliczeniach OCA/H. 
 
4.   OBLICZANIE RÓWNAŃ WYSOKOŚCI  
         WZGLĘDNEJ OAS (BEZ KOREKT) 

 
4.1 ILS A.  Równania dla niekorygowanych OAS, 
związanych z ILS A, można otrzymać korzystając z 
tabeli III-21-3 dokumentu PANS-OPS, tom II: 
 
powierzchnia W: z = 0,028500 x – 8,01 
powierzchnia X: z = 0,027681 x + 0,182500 y –  
16,72 

powierzchnia Y: z = 0,023948 x + 0,210054 y – 
21,51 
powierzchnia Z: z = -0,02500 x – 22,50 
 
4.2 ILS B. Równania względnych wysokości OAS 
dla ILS B można otrzymać korzystając z tabeli III-
21-3 dokumentu PANS-OPS, tom II: 
 
powierzchnia W: z = 0,035800 x – 6,19 
powierzchnia X: z = 0,035282 x + 0,234700 y – 
21,59 
powierzchnia Y: z = 0,031955 x + 0,280291 y – 
28,70 
powierzchnia Z: z = -0,02500 x – 22,50 

 
5. OBLICZANIE SZABLONÓW OAS 

ILS A: 
 

a) Profil progu (patrz rysunek B4-1).  
Następujące współrzędne mogą być 
pozyskane z tabeli III-21-3 PANS-OPS, tom 
II: 

 
Tabela B4-2. Współrzędne szablonu 

na wzniesieniu progu 
______________________________________ 
                        współrzędna x            współrzędna y     
   Punkt                  (m)   (m) 
______________________________________ 
      C  281  49  
  
      D             -286  135  
 
      E             -900               205  
______________________________________ 
 

b) Kontur  300 m. Współrzędne konturu 300 m 
są podane w tabeli III-21-3 PANS-OPS, tom 
II: 
 

Tabela B4-3. Współrzędne szablonu na 300 m 
______________________________________ 
        współrzędna x         współrzędna y  
  Punkt  (m)   (m) 
______________________________________ 
     C”           10807   96  
     D”            5438              910  
     E”         -12900            3001  
______________________________________ 
 

c) Kontur na umownej wysokości względnej. 
Współrzędne położenia punktów C*, D* i 
E* (rysunek B4-1) szablonu na określonej 
wysokości względnej (niebędącej 
wzniesieniem progu ani wysokością 
względną 300 m dla kategorii I i 150 m dla 
kategorii II) można obliczyć rozwiązując  
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 równania dla dwóch sąsiadujących ze sobą 
powierzchni, zawierających dwie niewiadome (x, y).  
Równania dla tych powierzchni pochodzą z tabeli III-
21-3 PANS-OPS, tom II i są podane w 4.1. 

 
Tabela B4-4. Punkty szablonu i równania  

powierzchni, jakie mają być użyte 
______________________________________ 

Wymagany punkt              Powierzchnie, dla których 
      szablonu          mają być rozwiązane równania 
______________________________________ 

       C*           W;  X 
       D*            X;  Y 
       E*            Y;  Z 
______________________________________ 
 
Jako przykład zostaną obliczone współrzędne punktu 
D* na wysokości względnej 140 m dla ILS A i statku 
powietrznego 1. 
 
Zgodnie z Tabelą B4-4 do znalezienia 
współrzędnych x i y punktu trzeba skorzystać z 
równań dla powierzchni X i Y. 
 
Z 4.1 i po podstawieniu z = 140 otrzymuje się 
następujący układ równań: 
 
Powierzchnia X: 140 = 0,027681 x + 0,182500 y – 
16,72 
Powierzchnia Y: 140 = 0,023948 x + 0,210054 y – 
21,51 
 
lub po przekształceniu: 
 
Powierzchnia X: 156,72 = 0,027681 x + 0,182500 y  
Powierzchnia Y: 161,51 = 0,023948 x + 0,210054 y  
 
Rozwiązanie tego układu dwóch równań z dwoma 
niewiadomymi jest zadaniem z podstawowej algebry, 
więc zostanie tu podany tylko wynik: 
 
D*: współrzędna x 2385 m 
       współrzędna y   497 m 
 

6. KOREKTA OAS 
 

(W niniejszych przykładach nie ma akumulacji 
korekt; współczynniki A i B podane w 4.1 są 
zaokrąglane do czterech miejsc po przecinku). 

 
6.1 Wysokość względna punktu odniesienia ILS 
na progu. Fizyczne właściwości ILS A mogą 
pozwolić na skorygowanie powierzchni W, X i Y z 
powodu różnicy między RDH (18 m) i standardową 
wysokością względną 15 m. 
 
  Ckor = C + (RDH – 15) 
  Ckor = C + 3  
 

Równania wysokości względnej OAS dla ILS A, 
przy zastosowaniu skorygowanego współczynnika C, 
mają postać następującą: 
 
Powierzchnia W: z = 0,0285 x – 5,01 
Powierzchnia X: z = 0,0277 x + 0,1825 y – 13,72 
Powierzchnia Y: z = 0,0239 x + 0,2101 y – 18,51 
Powierzchnia Z: bez  zmiany 
 
6.2 Wielkość statku powietrznego. Korekta na 
wielkość statku powietrznego zostanie objaśniona na 
przykładzie systemu ILS B i statku powietrznego 2: 
 
Jednym z czynników wymaganych do skorygowania 
powierzchni X i Y jest „P”. 
 
                   t              t – 3                 6              3 
P = max {--- ;   s + ------ } – max { --- ;  30 + --- } 
                  Bx             Bx                    Bx            Bx 
                       9                       6                     6                        
P = max { --------- ;   32  + -------- } – max { -------- 
                  0,2347               0,2347                 0,2347 
                3 
;  30 + --------- } 
            0,2347       
P = max {38,3 ;  57,6} – max {25,6 ;  42,8} 
  
P = 57,6 – 42,8 = 14,8 
 
Korekta równań wysokości względnej jest 
dokonywana przez dostosowanie współczynnika C: 
 
  Ckor = C – B P 
 
W tym wzorze B reprezentuje współczynnik B 
równania powierzchni X albo Y. 
 
Powierzchnia W: 
 
Powierzchnia obliczona w 4.2 to: 
 
  z = 0,0358 x – 6,19 
 
Skorygowane równanie wysokości dla powierzchni 
W przyjmuje postać: 
 
 z = 0,0358 x + [-6,19 – (9 – 6)] 
 z = 0,0358 x 9,19  
 
Powierzchnia X: 
 
Nieskorygowane równanie wysokości względnej to: 
 z = 0,0353 x +  0,2347 y – 21,59 
 
Po zastosowaniu wyżej wspomnianego wzoru 
skorygowane równanie przybiera postać: 
z =  0,0353 x + 0,2347 y + [-21,59 – (0,2347)(14,8)] 
z = 0,0353 x + 0,2347 y – 25,09 
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Powierzchnia Y: 
 
Nieskorygowane równanie wysokości względnej to: 
 
 z = 0,0320 x +  0,2803 y – 28,70 
 
Równanie skorygowane przybiera postać: 
 
z = 0,0320 x + 0,2803 y + [-28,70 – (0,2803)(14,8)] 
z =  0,0320 x + 0,2803 y – 32,85 
 
6.3 Operacja z pilotem automatycznym w kategorii 
II.  Dla operacji z pilotem automatycznym w ILS 
kategorii II w tabeli II-21-3 PANS-OPS, tom II jest 
podany inny zestaw powierzchni. Powierzchnia W na 
wysokości 1000 m nad progiem przecina się z 
dodatkową powierzchnią W*, która rozciąga się w 
kierunku z wiatrem.  Obliczanie równań powierzchni 
odbywa się według tej samej procedury, co 
procedura wyjaśniona w punkcie 4.  Trzeba 
wykorzystać trzy ostatnie kolumny na górze tabel. 
Szablon dla profilu progu jest identyczny z 
przypadkiem standardowym (wskaźnika 
dyrektywnego - obliczenia identyczne jak w punkcie 
5). Szablon dla wysokości 150 m można obliczyć na 
podstawie ostatnich dwu kolumn na dole tabel.  
Dodatkowo podane są współrzędne punktu „C” na 
wysokości, na której przecinają się powierzchnie W i 
W*.  Wysokość ta jest podana w uwagach przy 
każdej z tabel. 
 

7. OCENA PRZESZKÓD METODĄ 
KROK PO KROKU (KATEGORIA II) 

 
Ocena środowiska przeszkód (bez zastosowania 
modelu ryzyka kolizji) jest procesem realizowanym  
krok po kroku, który najlepiej można zilustrować na  

przykładzie. Przeszkody są zdefiniowane w 3.3.  
System ILS jest kategorii II, zdefiniowany w 3.1 
jako ILS B. Statek powietrzny rozważany w 
przykładzie ma wielkość standardową. Równania 
wysokości OAS, tak jak zostały określone w 4.1 dla 
ILS kategorii I i w 4.2 dla ILS kategorii II, mają 
postać: 
 
ILS kategorii I: 

 
Powierzchnia W: z = 0,0285 x – 8,01 
Powierzchnia X: z = 0,0277 x + 0,1825 y – 16,72 
Powierzchnia Y: z = 0,0230 x + 0,2101 y – 21,51 
Powierzchnia Z: z = -0,025 x – 22,50 

 
ILS kategorii II: 

 
Powierzchnia W: z = 0,0358 x – 6,19  
Powierzchnia X: z = 0,0353 x + 0,2347 y – 21,59 
Powierzchnia Y: z = 0,0320 x + 0,2803 y – 28,70 
Powierzchnia Z: z = -0,025 x – 22,50 

 
a) Zastosowanie powierzchni z Załącznika 14 i 

przedłużeń: W tabeli B4-5 wysokość 
względna odpowiednich podstawowych 
powierzchni ILS jest podana w kolumnach. 
Jeśli przeszkoda znajduje się poza 
zasadniczą strefą, powierzchnia otrzymuje 
etykietę „nie ma zastosowania” (NA).  

 
b) Zastosowanie OAS: Przeszkody, które 

przebijają wspomniane wyżej powierzchnie 
podstawowe muszą zostać poddane dalszej 
ocenie z punktu widzenia OAS. Należy 
zauważyć, że kiedykolwiek wysokość OAS, 
określona z którejkolwiek powierzchni 
spośród W (W*), X, Y i Z jest mniejsza niż 

 
Tabela B4-5. Względna wysokość (m) podstawowych powierzchni ILS  

w miejscu, w którym są położone określone przeszkody 
__________________________________________________________________________________ 
 
Przeszkody  Wysokość   Wewnętrzna    Wewnętrzna Sekcja I Sekcja 2 Pasmo    Powierzchnia  Wydłużone   Powierzchnia   Przebicie
  przeszkody   powierzchnia  powierzchnia   pow.  pow.     drogi       przejściowa   powierzchnie  nieudanego    TAK/NIE
     (m)       podejścia        przejściowa podejścia  podejścia    start.      (1:7)   przejściowe     podejścia           
                (1:3)        (1:7) 

__________________________________________________________________________________ 
     1        1,5          2  NA   2          NA         NA        NA         NA         NA NIE* 
     2      37,0         NA NA  6,8        NA         NA        NA         NA         NA TAK 
     3      50,0         NA NA  NA       NA         NA        28,6        NA         NA TAK 
     4    140,0         NA NA  NA       NA         NA        NA         NA         NA NIE 
     5        6,0         NA NA   2          NA         NA         7            NA         NA NIE 
 
* Pod warunkiem lekkości  i łamliwości 

__________________________________________________________________________________ 
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względna wysokość powierzchni z Załącznika 
14, ostatnia z wymienionych wysokości 
przeważa jako względna wysokość OAS. 
 
Przy ocenie OAS poddaje się dalszemu badaniu 
przeszkody 2 i 3. Żadna z przeszkód nie jest 
wyższa niż 150 m, co dla ILS kategorii I 
wymagałoby pierwszej oceny pod kątem OAS.  
Jeśli współrzędne przeszkody podstawi się do 
równań wysokości kategorii II, otrzyma się 
zamieszczone poniżej tabele: 

 
 
 
Tabela B4-6. Wysokość OAS nad określonymi 

przeszkodami 
 
 
 

                             Względna wysokość OAS (m) 
____________________________ 

                          powierzchnia powierz. powierz. powierz. 
                   
 Przeszkoda               W       X            Y    Z 
______________________________________________  
        2    8,1    34,8    34,6 -32,5 
 
        3                 22,5    88,8    95,0 -42,5 
______________________________________________   
 
Z tabel B4-5 i B4-6 można wyciągnąć następujące 
wnioski: 
 
-  Ponieważ OAS nad przeszkodą jest 
najwyższą wartością spośród kolejnych OAS oraz 
powierzchni z Załącznika 14, podkreślone wartości 
są konkretnymi względnymi wysokościami  OAS nad 
poszczególnymi przeszkodami. 
 
- Porównanie tych względnych wysokości 
OAS i względnych wysokości przeszkód wskazuje 
jedynie na przebijanie powierzchni X przez 
przeszkodę 2. 
 

c) Wyznaczenie OCA/H. Różne wartości 
OCA/H dla tego podejścia, jakie muszą 
zostać opublikowane przez Państwo i dla 
ustalenia których dla różnych kategorii 
statków powietrznych wykorzystano 
marginesy dokładności wskazań utraty 
wysokości przez wysokościomierze z tabeli 
III-21-4 PANS-OPS, tom II, są następujące:  

 
 

 
 
 
 
 
 

Tabela B4-7.  Marginesy dokładności wskazań 
utraty wysokości przez wysokościomierz i 

publikowane wartości OCA/H 
(przy założeniu stosowania 

radiowysokościomierza) 
_____________________________________ 
              Margines dokładności 
 Kategoria        wskazań  Opublikowane* Opublikowane*   
 statku         utraty wysokości     
  (m)   (m)                       (m) 
______________________________________ 
    A  13  50            202 
    B  18  55                    207 
    C               22  59            211 
    D  26  63            215 
 
* Przed opublikowaniem tych wartości próby operacyjne 
muszą potwierdzić powtarzalność wskazań 
radiowysokościomierza (patrz PANS-OPS, tom II, część 
III, 21.4.9.3).  
______________________________________ 
  
Przedłużenie tej drogi startowej dla operacji kategorii 
III nie jest możliwe z tego względu, że wartość 
OCA/H jest większa od wysokość względnej, na 
której mają swój koniec podane w Załączniku 14 
powierzchnie ograniczające podejść kategorii II (45 
m). Jeśli jednak są wymagane operacje kategorii III, 
to dane te mogą zostać opublikowane, ale pod 
warunkiem, że wewnętrzne powierzchnie podejścia, 
powierzchnie przejściowe i powierzchnie nieudanego 
podejścia zostaną powiększone do wysokości 
względnej odpowiadającej OCA/H dla odpowiedniej 
kategorii statku powietrznego (patrz rysunek III-21-6 
w PANS-OPS, tom II). 
 
8. OBLICZENIE WYMAGANEGO KĄTA 
ŚCIEŻKI SCHODZENIA DLA ZAPEWNIENIA 
OAS PRZEWYŻSZAJĄCYCH OKREŚLONĄ 

PRZESZKODĘ 
 

Tego problemu nie można rozwiązać w prosty 
sposób, gdyż kąt ścieżki schodzenia jest - w domyśle 
- zawarty w danych tabelarycznych. Problem może 
być jednak rozwiązany metodą iteracyjną, w której 
dane w załączniku I do części III PANS-OPS, tom II, 
wykorzystuje się do otrzymania pożądanego kąta 
ścieżki schodzenia przez wyznaczanie przedziałów. 
Wybrany kąt ścieżki schodzenia będzie wartością 
większą z wszystkich podzielonych na przedziały 
wartości.  
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Załącznik B5 
 

Model ryzyka kolizji 
 

Przykład wniosku o obliczenie CRM i wyników  
opartych na danych z rozdziału 7

 

 
 

W oparciu o rozdział 5, tabelę II-2-5-2 „Wykaz 
przeszkód” przeprowadzono przedstawione niżej 
obliczenie CRM. Po wykonaniu fizycznych 
pomiarów wysokości względnej przeszkód O1-25 
skorygowano wzniesienia (Z) i wprowadzono je do 
CRM. Do obliczeń wykorzystano program „PANS- 

OPS Software” CD-101. Wyniki obliczeń można 
znaleźć w niniejszym załączniku. Interpretacja 
wyniku - patrz Manual of the Use of the Collision 
Risk Model (CRM) for ILS Operations (Doc 9274) 
(Podręcznik stosowania modelu ryzyka kolizji 
(CRM) dla operacji ILS). 
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PANS-OPS Software zawiera kilka programów komputerowych, w tym program ICAO Collision Risk Model 
(CRM) (Model ICAO Ryzyka Zderzeń). Infolution inc. ani jakiekolwiek inne strony uczestniczące w tworzeniu 
lub dystrybucji tych programów nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia, straty bezpośrednie i 
pośrednie ani za poprawność, dokładność lub ważność danych wprowadzanych do tych programów i/lub 
przydatność tych programów dla jakichkolwiek konkretnych przypadków lub dane wygenerowane przez te 
programy. Za weryfikację danych wykorzystywanych przez te programy w konkretnych przypadkach i 
zapewnienie zgodności z właściwymi normami i standardami jest odpowiedzialny użytkownik. 
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DANE LOTNISKA ----------------------------------------------------------------------------------- 
IDENTAROM  Nazwa AROM RW22 ILS   Wznies. A/D 34 m 
 
Droga st. 22 Próg wzn. 34 m wzn. drogi st. przec.     0 m 
 
 Kat. I  Odn. Współrzędne       Odn.       Współrzędne 
 
                                    WGS84         Szer. geogr. N 56° 00’ 00”.0000      WGS84    Szer. geogr. 
      Dług. geogr. E 04° 28’ 00”.0000                      Dług. geogr.  

             __________________________________________________________________________ 
   
DANE POMOCY NAWIGACYJNYCH --------------------------------------------------------------- 
 
GP IDENT  MK  Nazwa AROM 22 GP 
 
 
 Odn.   Współrzędne   Zatwierdzone dla:  kat. I   

  WGS84    Szer. geogr.    Antena GP  (°)  3 
    Dług. geogr   ILS RDH  15 m 

  
IDENT  LLZ MK  Nazwa AROM 22 LOC 
 
 Odn. Współrzędne      Zatwierdzone dla: kat. I 
 

  WGS84    Szer. geogr. N 55° 58’ 59”.6857    Próg  LLZ  odl.  2393,02 m  
    Dług. geogr. E 04° 26’ 32”.8909    Szerok. kursu LLZ na progu   210 m 
___________________________________________________________________________ 
   
DANE NAZIEMNE --------------------------------------------------------------------------------------- 
Odległość od najwcześniejszego punktu strefy    12442 m  
Tolerancji  pozycji (fix) do progu THR  
 
Standardowe zakończenie segmentu precyzyjnego  

                Jeśli „Nie”, to wówczas: 
 

A. Punkt końcowy przed progiem 
B. Odległość punktu końcowego od progu THR   0 m  

___________________________________________________________________________ 
   
DANE SAMOLOTU  ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
M/App CG ( procent) 
          2,5  

Kategoria  STD Rozpiętość 
skrzydeł 

Odległość 
GP/koła 

A v 30 6 
B v 30 6 
C v 30 6 
D v 30 6 

___________________________________________________________________________ 
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WYMAGANY PRZYPADEK ------------------------------------------------------------------------- 
 
KATEGORIA PODEJŚCIA ILS  Kategoria I 
WYBRANE OCA/OCH   OCH (NAD PROGIEM) 
JEDNOSTKI MIAR DLA OCA/H                    m 
KATEGORIA PRĘDKOŚCI      CZY JEST POŻĄDANE USTALENIE               WYMAGANA MINIMALNA 
                     RYZYKA DLA  OKREŚLONEJ  OCA/H?    OCA/H MOŻLIWA DO PRZYJĘCIA 
    JEŚLI TAK, TO OCA/H 
                     A                                                                       0 
                     B                                                                       0 
                     C                                                                       0 

                         D                                                                       0 
____________________________________________________________________________________________ 
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DANE PRZESZKÓD W UKŁADZIE WSPÓŁRZĘDNYCH                    PRZESZKODA W UKŁADZIE  WSPÓŁRZĘDNYCH 
                         GEOGRAFICZNYCH            DROGI STARTOWEJ  CRM 
 
Identyf.      Typ          Długość                    Szerokość            npm(m)        X (m) Y1 (m) Y2 (m) Z (m) Opis 
           geograficzna           geograficzna 
 
2002M1407  Pomoc naw.  N 55 ° 58’ 59”.6857    E 04’ 26’ 32”.8909       38,00        -2393,03           0,00             0,00        4,00 √ 
2002M1422  Statek pow .  N 55 ° 59’ 58”.1579    E 04’ 27’48” .4031       46,00          -170,00       120,00         120,00      12,00 √ 
2002M1423  Słup               N 55 ° 59’ 51”.0043    E 04’ 27’55” .9444       51,00         -260,00      -120,00        -120,00      17,00 √ 
2002N28        Drzewo         N 56 ° 01’ 17”.1153    E 04’ 29’ 55” .0975    115,00         3100,00        -50,00          -50,00     81,00 √ 
2002N29        Drzewo         N 56 ° 01’ 15”.0798    E 04’ 29’ 59” .6048    130,00         3100,01       -150,00       -150,00     96,00 √  
2002N30        Drzewo         N 56 ° 01’ 13”.1153    E 04’ 30’ 04” .1120    133,00         3100,00      -250,00        -250,00     99,00 √ 
2002N31        Drzewo         N 56 ° 01’ 11”.0087    E 04’ 30’ 08” .6193    146,00         3100,00      -350,00         -350,00  112,00 √ 
2002N32        Drzewo         N 56 ° 01’ 12”.0745    E 04’ 29’ 47” .8173    108,00         2900,01        -50,00          -50,00     74,00 √ 
2002N33        Drzewo         N 56 ° 01’ 10”.0389    E 04’ 29’ 52” .3245    121,00         2900,00      -150,00        -150,00     87,00 √ 
2002N34        Drzewo         N 56 ° 01’ 08”.0034    E 04’ 29’ 56” .8318    132,00         2900,00      -250,00        -250,00     98,00 √ 
2002N35        Drzewo         N 56 ° 01’ 05”.9679    E 04’ 30’ 01” .3390    144,00         2900,01       -350,00       -350,00   110,00 √ 
2002N36        Drzewo         N 56 ° 01’ 04”.0336    E 04’ 29’ 40” .5370    105,00         2700,00        -50,00          -50,00     71,00 √ 
2002N37        Drzewo         N 56 ° 01’ 04”.9981    E 04’ 29’ 45” .0443    117,00         2700,00        -150,00      -150,00     83,00 √ 
2002N38        Drzewo         N 56 ° 01’ 02”.9626    E 04’ 29’ 49” .5515    126,00         2700,00      -250,00        -250,00     92,00 √ 
2002N39        Drzewo         N 56 ° 01’ 00”.9270    E 04’ 29’ 54” .0588    140,00         2700,00      -350,00        -350,00   106,00 √ 
2002N40        Drzewo         N 56 ° 01’ 01”.9928    E 04’ 29’ 33” .2568      98,00         2500,00        -50,00          -50,00     64,00 √ 
2002N41        Drzewo         N 56 ° 00’ 59”.9572    E 04’ 29’ 37” .7640    108,00         2500,00      -150,00        -150,00     74,00 √ 
2002N42        Drzewo         N 56 ° 00’ 57”.9217    E 04’ 29’ 42” .2713    119,00         2500,00      -250,00        -250,00     85,00 √ 
2002N43        Drzewo         N 56 ° 01’ 55”.8862    E 04’ 29’ 46” .7785    130,00         2500,00      -350,00        -350,00     96,00 √ 
2002N44     Wzniesienie    N 56 ° 00’ 16”.3827    E 04’ 28’ 23” .6608      50,00           650,00            0,00            0,00      16,00 √  Czy OFZ              
2002N45     Wzniesienie    N 56 ° 00’ 07”.6779    E 04’ 28’ 24” .4936      59,00           450,00       -180,00       -180,00     25,00 √      przebita? 
2002N46        Drzewo         N 56 ° 01’ 17”.1153    E 04’ 29’ 55” .0975    115,00         3100,00        -50,00          -50,00     76,00 √ 
2002N47        Drzewo         N 56 ° 01’ 17”.1153    E 04’ 29’ 55” .0975    115,00         3100,00        -50,00          -50,00     90,00 √ 
2002N48        Drzewo         N 56 ° 01’ 17”.1153    E 04’ 29’ 55” .0975    115,00         3100,00        -50,00          -50,00     98,00 √ 
2002N49        Drzewo         N 56 ° 01’ 17”.1153    E 04’ 29’ 55” .0975    115,00         3100,00        -50,00          -50,00   109,00 √ 
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ILS kategorii I OCH (nad progiem)                 Prędkość kategorii A 
Minimalna możliwa do zaakceptowania wysokość OCH (nad progiem) 51 metrów 
 
Ogólne ryzyko takiego podejścia  9,5E – 08 
Ryzyko zderzenia z powierzchnią ziemi  2,4E – 10 
 
Przeszkoda z największym indywidualnym ryzykiem 
2002N44 wzgórze nr 21   650,00               0,00        0,00      16,00     8.8E-08
  
Identyfikacja Opis  metry X metry Y1 metry Y2 metry Z       RYZYKO 
 
2002N46 drzewo nr 1 3300,01      -50,00       -50,00         76,00     2.6E-11 
2002N48 drzewo nr 3 3300,01    -250,00     -250,00         98,00     7.3E-13 
2002N49 drzewo nr 4 3300,01    -350,00     -350,00       109,00     1.5E-14 
2002N47 drzewo nr 2 3300,00    -150,00     -150,00         90,00     1.2E-11 
2002N29 drzewo nr 6 3100,01    -150,00     -150,00         96,00     3.5E-10 
2002N31 drzewo nr 8 3100,00    -350,00     -350,00       112,00     1.0E-13 
2002N28 drzewo nr 5 3100,01      -50,00       -50,00         81,00     3.7E-10 
2002N30 drzewo nr 7 3100,01    -250,00     -250,00         99,00     3.7E-12 
2002N35 drzewo nr 12 2900,01    -350,00     -350,00        110,00    1.7E-13 
2002N32 drzewo nr 9 2900,01      -50,00       -50,00          74,00    2.6E-10 
2002N33 drzewo nr 10 2900,00    -150,00     -150,00          87,00    1.2E-10 
2002N34 drzewo nr 11 2900,00    -250,00     -250,00          98,00    1.1E-11 
2002N39 drzewo nr 16 2700,00    -350,00     -350,00        106,00    1.6E-13 
2002N38 drzewo nr 15 2700,00    -250,00     -250,00          92,00    7.5E-12 
2002N36 drzewo nr 13 2700,00      -50,00       -50,00          71,00    6.3E-10 
2002N37 drzewo nr 14 2700,00    -150,00     -150,00          83,00    2.1E-10 
2002N43 drzewo nr 20 2500,00    -350,00     -350,00          96,00    3.1E-14 
2002N42 drzewo nr 19 2500,00    -250,00     -250,00          85,00    3.3E-12 
2002N40 drzewo nr 17 2500,00      -50,00       -50,00          64,00    4.4E-10 
2002N41 drzewo nr 18 2500,00    -150,00     -150,00          74,00    6.5E-11 
2002N44 wzgórze nr 21     650,00         0,00          0,00       16,00    8.8E-08 
2002N45 wzgórze nr 22     450,00    -180,00     -180,00       25,00    9.7E-12  
2002M1422 statek pow.   -170,00     120,00      120,00       12,00    6,2E-10 
  nr 23 h 
2002M1423 AROM 22 GP    -260,00    -120,00     -120,00        17,00    3.2E-09 
2002M1407 AROM 22 LOC -2393,03                  0,00          0,00                 4,00    0.0E +00 
 

  PRZEDSTAWIA RYZYKO MNIEJSZE NIŻ 1,0E - 15   
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ILS kategorii I OCH (nad progiem)                Prędkość kategorii B 
Minimalna możliwa do zaakceptowania wysokość OCH (nad progiem) 54 metry 
 
Ogólne ryzyko takiego podejścia  5,9E – 08 
Ryzyko zderzenia z powierzchnią ziemi  2,4E – 10 
 
Przeszkoda z największym indywidualnym ryzykiem 
2002N44 wzgórze nr 21   650,00               0,00        0,00    16,00      5.1E-08 
 
Identyfikacja Opis  metry X metry Y1 metry Y2 metry Z       RYZYKO 
 
2002N46 drzewo nr 1 3300,01      -50,00       -50,00         76,00     2.6E-11 
2002N48 drzewo nr 3 3300,01    -250,00     -250,00         98,00     7.3E-13 
2002N49 drzewo nr 4 3300,01    -350,00     -350,00       109,00     1.5E-14 
2002N47 drzewo nr 2 3300,00    -150,00     -150,00         90,00     1.2E-11 
2002N29 drzewo nr 6 3100,01    -150,00     -150,00         96,00     3.5E-10 
2002N31 drzewo nr 8 3100,00    -350,00     -350,00       112,00     1.0E-13 
2002N28 drzewo nr 5 3100,01      -50,00       -50,00         81,00     3.7E-10 
2002N30 drzewo nr 7 3100,01    -250,00     -250,00         99,00     3.7E-12 
2002N35 drzewo nr 12 2900,01    -350,00     -350,00        110,00    1.7E-13 
2002N32 drzewo nr 9 2900,01      -50,00       -50,00          74,00    2.6E-10 
2002N33 drzewo nr 10 2900,00    -150,00     -150,00          87,00    1.2E-10 
2002N34 drzewo nr 11 2900,00    -250,00     -250,00          98,00    1.1E-11 
2002N39 drzewo nr 16 2700,00    -350,00     -350,00        106,00    1.6E-13 
2002N38 drzewo nr 15 2700,00    -250,00     -250,00          92,00    7.5E-12 
2002N36 drzewo nr 13 2700,00      -50,00       -50,00          71,00    6.3E-10 
2002N37 drzewo nr 14 2700,00    -150,00     -150,00          83,00    2.1E-10 
2002N43 drzewo nr 20 2500,00    -350,00     -350,00          96,00    3.1E-14 
2002N42 drzewo nr 19 2500,00    -250,00     -250,00          85,00    3.3E-12 
2002N40 drzewo nr 17 2500,00      -50,00       -50,00          64,00    4.4E-10 
2002N41 drzewo nr 18 2500,00    -150,00     -150,00          74,00    6.5E-11 
2002N44 wzgórze nr 21     650,00         0,00          0,00       16,00    5.1E-08 
2002N45 wzgórze nr 22     450,00    -180,00     -180,00       25,00    8.5E-12  
2002M1422 statek pow.   -170,00     120,00      120,00       12,00    8,5E-10 
  nr 23 h 
2002M1423 AROM 22 GP    -260,00    -120,00     -120,00        17,00    4.2E-09 
2002M1407 AROM 22 LOC -2393,03                  0,00          0,00                 4,00    0.0E +00 
 

 PRZEDSTAWIA RYZYKO MNIEJSZE NIŻ 1,0E – 15  
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ILS kategorii I OCH (nad progiem)                Prędkość kategorii C 
Minimalna możliwa do zaakceptowania wysokość OCH (nad progiem) 56 metrów 
 
Ogólne ryzyko takiego podejścia  8,3E – 08 
Ryzyko zderzenia z powierzchnią ziemi  2,3E – 10 
 
Przeszkoda z największym indywidualnym ryzykiem 
2002N44 wzgórze nr 21       650,00       0,00       0,00    16,00        6.8E-08 
  
Identyfikacja Opis  metry X metry Y1 metry Y2 metry Z       RYZYKO 
 
2002N46 drzewo nr 1 3300,01      -50,00       -50,00         76,00     2.6E-11 
2002N48 drzewo nr 3 3300,01    -250,00     -250,00         98,00     7.3E-13 
2002N49 drzewo nr 4 3300,01    -350,00     -350,00       109,00     1.5E-14 
2002N47 drzewo nr 2 3300,00    -150,00     -150,00         90,00     1.2E-11 
2002N29 drzewo nr 6 3100,01    -150,00     -150,00         96,00     3.5E-10 
2002N31 drzewo nr 8 3100,00    -350,00     -350,00       112,00     1.0E-13 
2002N28 drzewo nr 5 3100,01      -50,00       -50,00         81,00     3.7E-10 
2002N30 drzewo nr 7 3100,01    -250,00     -250,00         99,00     3.7E-12 
2002N35 drzewo nr 12 2900,01    -350,00     -350,00        110,00    1.7E-13 
2002N32 drzewo nr 9 2900,01      -50,00       -50,00          74,00    2.6E-10 
2002N33 drzewo nr 10 2900,00    -150,00     -150,00          87,00    1.2E-10 
2002N34 drzewo nr 11 2900,00    -250,00     -250,00          98,00    1.1E-11 
2002N39 drzewo nr 16 2700,00    -350,00     -350,00        106,00    1.6E-13 
2002N38 drzewo nr 15 2700,00    -250,00     -250,00          92,00    7.5E-12 
2002N36 drzewo nr 13 2700,00      -50,00       -50,00          71,00    6.3E-10 
2002N37 drzewo nr 14 2700,00    -150,00     -150,00          83,00    2.1E-10 
2002N43 drzewo nr 20 2500,00    -350,00     -350,00          96,00    3.1E-14 
2002N42 drzewo nr 19 2500,00    -250,00     -250,00          85,00    3.3E-12 
2002N40 drzewo nr 17 2500,00      -50,00       -50,00          64,00    4.4E-10 
2002N41 drzewo nr 18 2500,00    -150,00     -150,00          74,00    6.5E-11 
2002N44 wzgórze nr 21     650,00         0,00          0,00       16,00    6.8E-08 
2002N45 wzgórze nr 22     450,00    -180,00     -180,00       25,00    1.2E-11  
2002M1422 statek pow.   -170,00     120,00      120,00       12,00    1,6E-09 
  nr 23 h 
2002M1423 AROM 22 GP    -260,00    -120,00     -120,00        17,00    1.1E-08 
2002M1407 AROM 22 LOC -2393,03                  0,00          0,00                 4,00    0.0E +00 
 

  Reprezentuje ryzyko mniejsze niż 1,0E - 15   
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ILS kategorii I OCH (nad progiem)                Prędkość kategorii D 
Minimalna możliwa do zaakceptowania wysokość OCH (nad progiem) 59 metrów 
 
Ogólne ryzyko takiego podejścia  9,0E – 08 
Ryzyko zderzenia z powierzchnią ziemi  2,4E – 10 
 
Przeszkoda z największym indywidualnym ryzykiem 
2002N44 wzgórze nr 21       650,00       0,00       0,00    16,00        6.3E-08 
 
Identyfikacja Opis  metry X metry Y1 metry Y2 metry Z       RYZYKO 
 
2002N46 drzewo nr 1 3300,01      -50,00       -50,00         76,00     2.6E-11 
2002N48 drzewo nr 3 3300,01    -250,00     -250,00         98,00     7.3E-13 
2002N49 drzewo nr 4 3300,01    -350,00     -350,00       109,00     1.5E-14 
2002N47 drzewo nr 2 3300,00    -150,00     -150,00         90,00     1.2E-11 
2002N29 drzewo nr 6 3100,01    -150,00     -150,00         96,00     3.5E-10 
2002N31 drzewo nr 8 3100,00    -350,00     -350,00       112,00     1.0E-13 
2002N28 drzewo nr 5 3100,01      -50,00       -50,00         81,00     3.7E-10 
2002N30 drzewo nr 7 3100,01    -250,00     -250,00         99,00     3.7E-12 
2002N35 drzewo nr 12 2900,01    -350,00     -350,00        110,00    1.7E-13 
2002N32 drzewo nr 9 2900,01      -50,00       -50,00          74,00    2.6E-10 
2002N33 drzewo nr 10 2900,00    -150,00     -150,00          87,00    1.2E-10 
2002N34 drzewo nr 11 2900,00    -250,00     -250,00          98,00    1.1E-11 
2002N39 drzewo nr 16 2700,00    -350,00     -350,00        106,00    1.6E-13 
2002N38 drzewo nr 15 2700,00    -250,00     -250,00          92,00    7.5E-12 
2002N36 drzewo nr 13 2700,00      -50,00       -50,00          71,00    6.3E-10 
2002N37 drzewo nr 14 2700,00    -150,00     -150,00          83,00    2.1E-10 
2002N43 drzewo nr 20 2500,00    -350,00     -350,00          96,00    3.1E-14 
2002N42 drzewo nr 19 2500,00    -250,00     -250,00          85,00    3.3E-12 
2002N40 drzewo nr 17 2500,00      -50,00       -50,00          64,00    4.4E-10 
2002N41 drzewo nr 18 2500,00    -150,00     -150,00          74,00    6.5E-11 
2002N44 wzgórze nr 21     650,00         0,00          0,00       16,00    6.3E-08 
2002N45 wzgórze nr 22     450,00    -180,00     -180,00       25,00    1.5E-11  
2002M1422 statek pow.   -170,00     120,00      120,00       12,00    1,7E-09 
  nr 23 h 
2002M1423 AROM 22 GP    -260,00    -120,00     -120,00        17,00    2.2E-08 
2002M1407 AROM 22 LOC -2393,03                  0,00          0,00                 4,00    0.0E +00 
 

  Reprezentuje ryzyko mniejsze niż 1,0E - 15   
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Lista błędów i ostrzeżeń: 
CZY  JEST PRZEBIJANA STREFA OFZ ? 
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WSTĘPNE WYNIKI DLA ILS kategorii I 
 
Prędkość  OCA/H  Przeszkoda największego ryzyka   
KAT. Typ raportu    (M)    Ryzyko całkowite Identyfikacja     Opis    Ryzyko
   
A OCH minimalna     51    9,5E-08  2002N44 wzgórze nr 21   8,8E-08 
B OCH minimalna     54    5,9E-08  2002N44 wzgórze nr 21   5,1E-08 
C OCH minimalna     56    8,3E-08  2002N44 wzgórze nr 21   6,8E-08 
D OCH minimalna     59    9,0E-08  2002N44 wzgórze nr 21   6,3E-08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________ 
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Załącznik B6 
 

Obliczanie tolerancji MAPt i odległości od MAPt do SOC  
dla punktu rozpoczęcia procedury po nieudanym podejściu  

zdefiniowanego przez odległość od FAF 
(patrz PANS-OPS, tom II, część III, 7.1.9.3 i 7.1.9.4)

 
 
 

 
 

1. WSTĘP 
 

1.1 Niniejszy dodatek zawiera informacje o 
obliczaniu tolerancji MAPt oraz odległości od MAPt 
do SOC w procedurze, w której punkt MAPt jest 
określony przez odległość (tj. odstęp czasu) od 
pozycji rozpoczęcia podejścia końcowego FAF. 
 
1.2 Kryteria zawarte w dokumencie PANS-
OPS, tom II, 7.1.9.3 i 7.1.9.4 są w pewnych 
przypadkach zachowawcze. Aby przezwyciężyć ten 
konserwatyzm, można dokonać precyzyjnego 
obliczenia odległości przy użyciu wzorów z 
niniejszego załącznika. 
 
 

2. OBLICZANIE 
 

2.1 Uwagi ogólne 
 

Obliczenie każdej z odległości, o których mowa, 
przeprowadza się w dwóch krokach z 
wykorzystaniem minimalnej i maksymalnej 
prędkości końcowego podejścia dla danej kategorii 
statku powietrznego. Odległością braną pod uwagę w  
rozważaniach jest większa odległość z dwu 
obliczonych.  
 

2.2 Parametry 
 

a   =   odległość od najwcześniejszego punktu 
tolerancji FAF do FAF; 
 
b   =   odległość od FAF do ostatniego punktu 
tolerancji FAF; 
 
D   =  odległość od FAF do MAPt.  
 
TASMIN   =  najmniejsza prędkość końcowego 
podejścia IAS dla odpowiedniej kategorii statku 
powietrznego (tabele III-1-1 i III-1-2 w dokumencie 
PANS-OPS, tom II) przeliczona na TAS i z 
poprawką na wzniesienie lotniska i temperaturę ISA 
– 10; 
TASMAX  =  największa prędkość końcowego 
podejścia IAS dla odpowiedniej kategorii statku 

powietrznego (tabele III-1-1 i III-1-2 w dokumencie 
PANS-OPS, tom II) przeliczona na TAS i z 
poprawką na wzniesienie lotniska i temperaturę ISA 
+ 15. 
 

2.3 Tolerancja MAPt 
 

2.3.1 Najwcześniejszy punkt MAPt 
 
 W jednostkach SI: 
 
X1 = [a2 + (TASMIN x 10/3600)2 + (56 x 
D/TASMIN)2]0,5 

   
X2 = [a2 + (TASMAX x 10/3600)2 + (56 x 
D/TASMAX)2]0,5 

 
 W jednostkach nie-SI: 
 
X1 = [a2 + (TASMIN x 10/3600)2 + (30 x 
D/TASMIN)2]0,5 

   
X2 = [a2 + (TASMAX x 10/3600)2 + (30 x 
D/TASMAX)2]0,5 

 
Tolerancja najwcześniejszego punktu MAPt = max 
{X1; X2} 
 
2.3.2 Najdalszy punkt MAPt 
 
 W jednostkach SI: 
 
X3 = [b2 + (TASMIN x 13/3600)2 + (56 x 
D/TASMIN)2]0,5 

X4 = [b2 + (TASMAX x 13/3600)2 + (56 x 
D/TASMAX)2]0,5 

 
              W jednostkach nie-SI: 
 
X3 = [b2 + (TASMIN x 13/3600)2 + (30 x 
D/TASMIN)2]0,5  
X4 = [b2 + (TASMAX x 13/3600)2 + (30 x 
D/TASMAX)2]0,5 

 
Tolerancja najdalszego punktu MAPt = max {X3; 
X4} 
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2.3.3 Odległość od MAPt do SOC 
 
 W jednostkach SI: 
 
X5 = [b2 + (TASMIN x 13/3600)2 + (56 x 
D/TASMIN)2]0,5 + 15 x (TASMIN + 19)/3600 
   
X6 = [b2 + (TASMAX x 13/3600)2 + (56 x 
D/TASMAX)2]0,5 + 15 x (TASMAX + 19)/3600 
 

W jednostkach nie-SI: 
 
X5 = [b2 + (TASMIN x 13/3600)2 + (30 x 
D/TASMIN)2]0,5 + 15 x (TASMIN + 10)/3600 
 
 X6 = [b2 + (TASMAX x 13/3600)2 + (30 x 
D/TASMAX)2]0,5 + 15 x (TASMAX + 19)/3600 
 
Odległość od punktu MAPt do SOC = max {X5; 
X6}. 

 
  _______________________ 
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Załącznik B7 
 

Zasady obowiązujące przy nieudanym podejściu
  

Do poprawnego obliczenia OCA/H ze względu na 
przeszkody przy nieudanym podejściu niezbędne są 
niżej opisane zasadnicze kroki. Zaprezentowany w 
niniejszym rozdziale materiał jest podzielony na 
dwie części: 
 

1) nieudane podejście związane z procedurami 
nieprecyzyjnymi; i 

 
2) nieudane podejście związane z procedurami 

precyzyjnymi. 
 

Każda część jest następnie podzielona na przypadki 
nieudanych podejść z prostej i z zakrętu. Najpierw 
omawia się zasady, jakie należy zachować w każdej 
sytuacji, a następnie są przedstawione przykłady 
każdej sytuacji wraz z obliczeniami.  
 
 

1. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PRZY  
NIEUDANYM PODEJŚCIU 

NIEPRECYZYJNYM 
 

1.1 Kroki obliczeń dla nieudanego podejścia z 
prostej 

 
a)  Określić OCA/H na końcu podejścia (OCA/Hf). 
 
b)  Zlokalizować MAPt. 
 
c)  Określić strefę tolerancji MAPt. 
 
d)  Obliczyć przejściową tolerancję X i zlokalizować 

punkt SOC. 
 
e)  Zmierzyć do:  odległość od SOC do przeszkody O. 
 
f)  Obliczyć wysokości zyskanej (HG) na odległości 

do . 
 
    HG(do) = do  tg Z 

 
(tg Z jest gradientem wznoszenia nieudanego 
podejścia;  
           1 
normalnie  tg Z = ----- = 0,025 = 2,5 procent) 
                       40 

g) Obliczyć nominalną wysokość bezwzględną nad 
przeszkodą O:  NA(O). 

 

 NA(O) = OCAf + HG(do) 
 

h) Obliczyć wymaganą wysokość bezwzględną 
nad przeszkodą O:  RA(O). 
 
RA(O) = OE + MOC, gdzie OE jest 
wzniesieniem przeszkody O, a MOC w 
strefie pierwszorzędnej nieudanego 
podejścia wynosi 30 m (98 ft). 
 

i) Jeśli NA(O) jest większa niż RA(O), lub jest 
jej  równa,  to O jest czynnikiem bez 
znaczenia (co oznacza, że ta wysokość jest 
kompatybilna z OCA f dla segmentu 
końcowego i z lokalizacją MAPt). 
Sprawdzić inne przeszkody w strefie 
nieudanego podejścia (powrót do e) 
powyżej). 

 
j) Jeśli NA(O) jest mniejsza niż RA(O), to 

trzeba zwiększyć NA(O) co najmniej do 
zrównania z RA(O). Można to osiągnąć na 
dwa sposoby: 

 
1) powiększyć OCA o taką wysokość, 

jakiej brakuje nad przeszkodą O:  nowa 
wysokość OCA = OCAf + RA(O) – 
NA(O);  
  

2) przesunąć punkt rozpoczęcia procedury 
po nieudanym podejściu dalej od progu. 
Zwiększy to do (a w konsekwencji 
HG(do) i NA(O)). Dla przemieszczenia 
MAPt od progu o jedną milę morską (co 
można uważać za maksimum) 
otrzymuje się przyrost NA(O) 152 ft.  

 
 Uwaga. – Jeśli te oba rozwiązania okazują 
się niewykonalne lub jeżeli ich wynikiem są  
niemożliwe do zaakceptowania ograniczenia 
operacyjne, to w celu wyłączenia przeszkody O ze 
strefy nieudanego podejścia należy zaprojektować 
procedurę po nieudanym podejściu  z zakrętu. 
 

1.2 Strefa tolerancji MAPt, gdy MAPt jest 
określony przez pozycję (fix) 

 
a) Narysować strefę tolerancji pozycji (fix) (patrz 
    rysunki od B7-1 do B7-4). 
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a) Obliczenia SOC (patrz rysunek B7-5). 
 

Umieścić SOC w miejscu odpowiadającym 18 s lotu 
(3 s czasu reakcji pilota plus 15 s tolerancji 
przejściowej) za ostatnim punktem strefy tolerancji 
pozycji (fix). 
              18 x (TAS + 10) 

------------------- 
          3600 
TAS = IAS (maksymalna prędkość końcowego 
podejścia) x przelicznik (wysokość bezwzględna 
lotniska, ISA + 15). 
 
 Uwaga. -  Gdy pozycją (fix) jest miejsce 
lokalizacji urządzenia, to pozycja ta nie ma 
tolerancji. Dlatego punkt SOC  umieszcza się w  
miejscu odpowiadającym 18 s lotu od urządzenia 
nominalnego.  
 

1.3 MAPt określony przez odległość D od 
FAF (bez pozycji (fix) MAPt) 

 
a) Obliczyć d1 i d2. (patrz rysunek B7-6).  
b) Znaleźć maksymalną i minimalną prędkość 

końcowego podejścia dla rozpatrywanej 
kategorii. 

 
c) Znaleźć współczynnik korekcyjny „dnia 

zimnego” (wzniesienie lotniska, ISA – 10) i 
współczynnik korekcyjny „dnia gorącego” 
(wzniesienie lotniska, ISA + 15). 

 
d) Obliczyć TAS min = IAS min x współczynnik 

korekcyjny dnia zimnego dnia oraz TAS max = 
IAS max x współczynnik korekcyjny dnia 
gorącego. 

 
e) Obliczyć albo starannie wykreślić wartości a i b 

tolerancji FAF.  
 

a = odległość zmierzona wzdłuż nominalnej drogi  

między najwcześniejszym punktem strefy  tolerancji 
FAF i FAF; 
b = odległość zmierzona wzdłuż nominalnej drogi 
między FAF i ostatnim  punktem strefy  tolerancji 
FAF; 

 
f) Obliczenie d1 i d2  (patrz PANS-OPS, 
      tom II, dodatek L do części III i tabela B7 1). 
   

1) Dla d1 i d2 niezbędne jest obliczenie dla 
każdej kategorii samolotu, a zwłaszcza dla 
SOC, aby uzyskać najlepsze operacyjne 
korzyści dla każdej grupy. Do obliczeń 
należy użyć zarówno najmniejszej jak i 
największej prędkości TAS, by określić, 
która z nich wpłynie najbardziej 
niekorzystnie na wielkość tolerancji pozycji 
(fix) i na lokalizację  SOC. Często najniższa 
prędkość TAS sprawia, że wartość d jest 
największa ze względu na dodatkowy czas 
wystawienia na działanie wiatru.  

 
 Wartości tolerancji odnoszących się do 

najwcześniejszego i ostatniego punktu 
MAPt są maksymalną wartością pierwiastka 
z sumy kwadratów (RSS) dwu obliczonych 
rozwiązań.   

 
2) Wzory dla powyższych obliczeń są 

przedstawione w PANS-OPS, tom II, 
dodatek L do części III i pokazane poniżej: 
   

Tolerancja NAJWCZEŚNIEJSZEGO MAPt = 
największa z wielkości {TAS max; TAS min} 
 
  Jednostki SI: 
 
TAS min:[a2 + (TAS min x 10/3600)2 + (56 x D/TAS 
min)2]0,5 

TAS max: [a2 + (TAS max x 10/3600)2 + (56 x 
D/TAS max)2]0,5 

Tabela B7-1 
_________________________________________________________________________ 

         Tolerancja najwcześniejszego MAPt               Tolerancja ostatniego MAPt 
     d1     d2 

                              TAS min.  TAS max.             TAS min.  TAS max. 
  _________________________________________________________________________ 

  Pozycja (fix) FAF        a       b        a        b  
 
  Parametr czasu              10 x TAS min        10 x TAS max           13 x TAS min        13 x TAS max 
        -----------     -----------     ------------   ----------- 
            3600        3600           3600       3600 
  Efekt wiatru 30 kt  D         x 30 D         x 30             D         x 30  D         x 30 
              ---------            ---------                       ---------            --------- 

           TAS min              TAS max       TAS min            TAS max  
 

                ---------            ---------                       ---------            --------- 
             RSS całk.               RSS całk.       RSS całk.          RSS całk. 
 _________________________________________________________________________ 
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 Jednostki nie-SI: 
TAS min:[a2 + (TAS min x 10/3600)2 + (30 x D/TAS 
min)2]0,5 

TAS max: [a2 + (TAS max x 10/3600)2 + (30 x 
D/TAS max)2]0,5 

gdzie: 
a = odległość od najwcześniejszego punktu FAF 
b = odległość od ostatniego punktu FAF 
oraz 
D = odległość od FAF do MAPt 
 
Tolerancja OSTATNIEGO MAPt = największa z 
wielkości {TAS max; TAS min} 
 
  Jednostki SI: 
TAS min:[b2 + (TAS min x 13/3600)2 + (56 x D/TAS 
min)2]0,5 

TAS max: [b2 + (TAS max x 13/3600)2 + (56 x 
D/TAS max)2]0,5 

 
  Jednostki nie-SI: 
TAS min:[b2 + (TAS min x 13/3600)2 + (56 x D/TAS 
min)2]0,5 

TAS max: [b2 + (TAS max x 13/3600)2 + (56 x 
D/TAS max)2]0,5 
  

g) Wyznaczyć odległość od MAPt do SOC. 
 

1) Punkt SOC wyznacza się przez dodanie 
przejściowej tolerancji ‘X’ równej 15 s lotu z 
tylnym wiatrem 10 kt. 

  
 Uwaga. – Gdy największą tolerancję MAPt  
uzyskuje się przy najmniejszej prędkości końcowego 
podejścia, jest wykluczone jednoczesne zastosowanie 
do tolerancji przejściowej największej prędkości 
końcowego podejścia. W konsekwencji, aby określić, 
jakie okoliczności przyczyniają się do najgorszej 
(najbardziej pesymistycznej) odległości od MAPt do 
SOC, trzeba ocenić obie prędkości za pomocą 
tolerancji ostatniego MAPt. 
 

2) Wzory są podobne i zostały przedstawione w 
PANS-OPS, tom II, dodatek L jako:  
tolerancja MAPt do SOC = maksimum {TAS 
max; TAS min}. 

 
        Jednostki SI: 
TAS min: [b2 + (TAS min x 13/3600)2 + (56 x 
D/TAS min)2]0,5 + 15 x (TAS min + 19)3600 
 
TAS max: [b² + (TAS max x 13/3600)2 + (56 x 
D/TAS max)2]0,5 + 15 x (TAS max + 19)3600 
          
        Jednostki nie-SI: 
TAS min: [b2 + (TAS min x 13/3600)2 + (30 x 
D/TAS min)2]0,5 + 15 x (TAS min + 10)3600 
 
TAS max: [b2 + (TAS max x 13/3600)2 + (30 x 
D/TAS max)2]0,5 + 15 x (TAS max + 10)3600 

h) Metoda uproszczona. Wykresy tolerancji MAPt 
w PANS-OPS, tom II, rysunek III-7-6 można 
wykorzystać do określenia wartości tolerancji 
najwcześniejszego i ostatniego punktu MAPt. 
Wykazano, że są one jednakowe, gdyż przyjęto 
dla wykresów założenie, że tolerancja MAPt 
przyjmuje największą wartość spośród dwu 
możliwych i że tolerancja FAF wynosi ± 1 NM. 
Podobny wykres jest dostępny także jako 
rysunek III-7-9 dla odległości od MAPt do 
SOC. Wyniki są w równym stopniu 
zachowawcze ze względu na to, że krzywe są 
oparte na tolerancji FAF  równej ± 1 NM.  

 
1.4 Porównania wymaganej wysokości 

bezwzględnej / wysokości względnej z 
nominalną wysokością bezwzględną / 

wysokości względną 
 

a) Wymagana wysokość bezwzględna/ wysokość 
względna jest zawsze równa 
wzniesieniu/wysokości względnej plus 
minimalne przewyższenie nad przeszkodą (wraz 
z wszelkimi poprawkami niezbędnymi w terenie 
górzystym i dokładnością mapy).  

       RA/H = OE + MOC + ewentualne poprawki 
       niezbędne ze względu na mapy i stromizny  
       terenu itd.).  
 
b) Nominalna wysokość bezwzględna/wysokość 

względna musi zawsze być równa RA/H lub 
większa od niej. Nominalną wysokość 
bezwzględną oblicza się przez dodanie uzysku 
wysokości względnej (HG) od punktu, w 
którym rozpoczęto – po najkrótszej drodze - 
wznoszenie po nieudanym podejściu (SOC), do 
punktu,  w którym znajduje się przeszkoda. 

 
c) Przy nieudanych podejściach z prostej 

najkrótszą drogą jest dz:  dz = odległość od 
SOCx  do miejsca przeszkody (minus tolerancja 
mapy) zmierzona wzdłuż drogi nieudanego 
podejścia (patrz rysunek B7-7). 

 
d)  W  sytuacji zakrętu na wysokości bezwzględnej 

najkrótszą drogą jest  dz + do: 
dz jest odległością mierzoną do nominalnego 
punktu zakrętu (TP) wzdłuż drogi  nieudanego 
podejścia z prostej, a do jest odległością 
mierzoną wzdłuż najkrótszej odległości do 
granicy strefy zakrętu (minus tolerancje 
wynikające z mapy).  

Alternatywnie NA może zostać wyznaczone z 
wysokości zakrętu przez dodanie HG zaczerpniętej z 
wysokości zakrętu, tak aby znaleźć NA przy 
przeszkodzie,  tj.  NA = TNA + do x 0,025. 
 
e) W zakręcie wykonywanym w sytuacji znanej 
pozycji FIX wznoszenie oblicza się ze stosunku  
OCA/Hf,  a najmniejszą odległością jest dz + do:
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dz jest odległością mierzoną do najwcześniejszego 
punktu zakrętu (TP) wzdłuż drogi nieudanego 
podejścia z prostej, a do jest odległością mierzoną 
wzdłuż najkrótszej odległości od linii K-K do  
przeszkody (minus tolerancje wynikające z mapy).  
 
NA/H = SOCz + HG 
 
gdzie: 

SOCz = OCAf dla podejść nieprecyzyjnych, a 
SOCz = OCAf – utrata wysokości dla podejść 
nieprecyzyjnych 

    HG = dz x 0,025 (nieudane podejścia z prostej) 
HG = (dz + do) x 0,025 (nieudane podejścia z 
zakrętu) 

 
1.5 Obliczenie odległości do  

a) Odległość do  od punktu zakończenia zakrętu do 
przeszkody mierzy się w sposób zróżnicowany 
w zależności od tego, czy zakręt ma  według 
specyfikacji być rozpoczynany na wysokości 
bezwzględnej czy nad pozycją (fix).  

b) Zakręt na wysokości bezwzględnej (patrz 
rysunki B7-8 i B7-10).  

 
do = cos α x (yo - ½ W)  - tolerancja mapy 
 
gdzie α = rozwarcie strefy nieudanego   
podejścia. 
 
VOR: 7,8°; NDB:10,3° itd. 
(obliczanie rozwartości ILS - patrz rozdziały 12 
i 13, część II, dział 2) 
 
yo = oddalenie  od przeszkody do drogi MAPt  
w  odległości znajdowania się przeszkody 

 
½ W = połówka szerokości strefy nieudanego 
podejścia w  odległości znajdowania się 
przeszkody 

 
c) Zakręt nad określoną pozycją (fix) (patrz 

rysunki B7-9 i B7-11).  
   

        do = [(yo – yK)2 + (d’)2]0,5 - tolerancja mapy, 
gdzie: 
        yo = oddalenie  przeszkody (O) od linii drogi  
         MAPt  w  odległości (O)  
 yK = połówka szerokości strefy nieudanego 

podejścia w  odległości, w jakiej  znajduje się 
punkt K 

         d’ = odległość między K i (O) zmierzona 
równolegle do drogi MAPt. 

 
1.6 Rozważania i obliczenia dotyczące  

bezwzględnej i względnej wysokości 
zakrętu 

 
a) Zakręt na wysokości bezwzględnej (patrz 

rysunek B7-12). 

Wysokość bezwzględna zakrętu, jeśli używa się jej 
jako podstawowej metody oznaczenia punktu zakrętu 
(TP), powinna zostać zaokrąglona do operacyjnie 
możliwego do przyjęcia przyrostu wysokości  100 ft 
lub 50 m. (PANS-OPS nie definiuje tego jako 
kryterium, ale doświadczenia z przeszłości wydają 
się wskazywać, iż takie wymaganie jest potrzebne). 
Nominalny punkt TP nanosi się  w miejscu, gdzie z 
gradientem wznoszenia 2,5 procent osiąga się 
bezwzględną wysokość zakrętu (TNA).  
Ostatni TP jest punktem, w którym konstruuje się 
strefę okręgu ograniczającego (okręgów 
ograniczających). Następuje on 6 s (c) za 
nominalnym TP. 
Gdy strefa okręgów ograniczających wyklucza 
przeszkodę (z uwzględnieniem wszelkich tolerancji 
mapy), są omijane przeszkody położone na wprost.  
Odległość od nominalnego punktu TP do krytycznej 
przeszkody, która wymaga zakrętu, oblicza się przy 
wykorzystaniu parametrów opisanych w PANS-OPS, 
tom II, część III, tabele II-7-3 i II-7-4 i jest sumą: 
 
c + E + [r2 + E2]0,5 + tolerancja mapy 
 
b)   Zakręt w określonej pozycji (fix)  (patrz 
rysunek B7-13). 
 
Pozycja (fix) zakrętu, jeśli jest  użyta jako 
podstawowa metoda oznaczania punktu zakrętu (TP), 
wykorzystuje dokładnie wysokość 
bezwzględną/wysokość względną osiągniętą na 
granicy tolerancji najwcześniejszej pozycji (fix) dla 
pozycji (fix) TP. Nazywa się  to linią K-K. 
Ostatnim punktem TP pozostaje punkt, w którym 
projektuje się okrąg ograniczający (okręgi 
ograniczające). Następuje to 6 s (c) za linią tolerancji 
ostatniej pozycji (fix) TP. 
Odległość od linii tolerancji ostatniej pozycji (fix)  
do krytycznej przeszkody, przy której jest wymagany 
zakręt, oblicza się przy zastosowaniu parametrów 
opisanych  w  tabelach II-7-3 i II-7-4 PANS-OPS i 
jest ona sumą: 
 
c + E + [r2 + E2]0,5 + tolerancja mapy 
 

1.7 Korekta MAPt w celu spełnienia 
wymagań  związanych  z zakrętem 

                  dotyczących wysokości  
        bezwzględnej/wysokości względnej  
 

a) Wysokość bezwzględna zakrętu jest to wielkość, 
poprzez którą przeszkody znajdujące się w strefie 
zakrętu za punktem zakrętu (TP) wpływają na 
OCA/H. Procedura musi przewidywać 
wznoszenie po prostej do stosownej wysokości 
bezwzględnej, wykonywane przed zakrętem, jeśli 
przeszkody po zakręcie są krytyczne.  

   1) Wyznaczyć wysokość względną, która zapewni,   
       że uzysk wysokości względnej  od skraju strefy
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    rozpoczynania zakrętu spełni wymaganie 
dotyczące wysokości  bezwzględnej (RA) nad   
przeszkodą w strefie zakrętu (patrz rysunek B7-
14). 

 
  2) Zaokrąglić tę wielkość do operacyjnie możliwej 

do przyjęcia wartości „Zakręt na ………..” (patrz 
rysunek B7-15). 

 
   3) Skorygować pozycję SOC (SOCx) i wysokości 

SOC (SOCz), by  uzyskać pewność, że „wysokość 
bezwzględną zakrętu” można osiągnąć przy 
gradiencie wznoszenia od SOC do punktu zakrętu 
(TP) wynoszącym 2,5 procent (patrz rysunek B7-
16). 

 
b) Korekty OCA/H dla podejścia precyzyjnego są 

bardziej skomplikowane. Jakakolwiek korekta w 
pionie wywołuje następstwa w poziomie, gdyż 
MAPt występuje na ścieżce schodzenia. Co więcej, 
minimalne przewyższenie MOC w segmencie 
precyzyjnego podejścia jest całkowicie związane z 
problemem utraty wysokości względnej (HL) dla 
każdej kategorii statku powietrznego. 
 

 1) Wzór na określenie równoważnej wysokości   
względnej przeszkód przy nieudanym podejściu 
jest bardzo przydatny, gdy trzeba uzyskać 
konkretną względną wysokość zakrętu (TNH) na 
odległości do określonego punktu zakrętu (TP).   

 
2) Współrzędna x TP jest punktem, w którym  musi 
zostać osiągnięte TNH (hma). Wzór jest następujący:  
 
                                 TNH x ctg Z + 900  
       SOCz = ha = ----------------------------- 
            ctg Z  +  ctg θ 

  (Patrz rysunek B7-17) 
 
3) SOCx, w którym rozpocznie się wznoszenie przy 
nieudanym podejściu, odnajduje się na linii G/P’ za 
pomocą wzoru: 

       SOCx = SOCz/tg θ – 900    
       (patrz rysunek B7-18.) 
  4) OCA/H (skorygowana do nowej wartości SOC)   
       wynosi:   
       OCA/H = SOCz + HL. 
      (patrz rysunek B7-19.) 
 

2. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PRZY  
PODEJŚCIU PRECYZYJNYM  

          Z NIEUDANYM PODEJŚCIEM Z  
                             PROSTEJ 

 
2.1 Nanieść podstawowe powierzchnie ILS.  
 
2.2 Zidentyfikować przeszkody przebijające 

powierzchnie  podstawowe. 
 
2.3 Przeprowadzić analizę przeszkód korzystając: 

     z CRM przy zastosowaniu wszystkich  
      przeszkód; lub 
     z OAS przy zastosowaniu najwyższego podejścia 

(równoważnika nieudanego podejścia). 
 
2.4 OCA/H 
Uwaga. – Te kroki są przedstawione w rozdziale 11. 
 
 3. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS 
           PODEJŚCIA PRECYZYJNEGO  
       Z ZAKRĘTEM WYKONANYM NA 
        WYSOKOŚCI BEZWZGLĘDNEJ  
             NIEUDANEGO PODEJŚCIA 

 
3.1 Fragment prosty.  
 
3.2 Najniższa możliwa do zaakceptowania wysokość 
względna zakrętu.  
Strefa rozpoczynania zakrętu.  
Strefa zakrętu. 

 
3.3 Najniższa możliwa do zaakceptowania wysokość 
bezwzględna zakrętu. 

 
3.4 Początek wznoszenia oparty na segmencie 
precyzyjnym (SOCps). 

 
3.5 Korekty punktu zakrętu (TP). 

 
3.6 Korekty SOC dla uwzględnienia wymagań TP. 

 
3.7 OCA/H 
Uwaga.- Te kroki są przedstawione w rozdziale 12. 

4.       ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PRZY 
PODEJŚCIU PRECYZYJNYM 

Z ZAKRĘTEM WYKONANYM PODCZAS 
NIEUDANEGO PODEJŚCIA Z 
OKREŚLONEJ POZYCJI (FIX) 

 
4.1 Fragment prosty.  
4.2 Najniższa możliwa do zaakceptowania względna 
      wysokość zakrętu.  
     Strefa rozpoczynania zakrętu.  
      Strefa zakrętu. 
 
4.3 Najniższa możliwa do zaakceptowania wysokość 
     bezwzględna zakrętu. 

 
4.4 Początek wznoszenia oparty na segmencie 
      precyzyjnym (SOCps). 
 
4.5 Korekty punktu zakrętu (TP). 

 
4.6 Korekty SOC w celu uwzględnienia wymagań 
      dotyczących TP. 
4.7 OCA/H. 

 
Uwaga.- Te kroki są przedstawione w rozdziale 13.
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   5. OBLICZENIA ZMINIMALIZOWANEGO 
KĄTA ZAKRĘTU I ZMIENIONEJ 

           ODLEGŁOŚCI GRANICY STREFY 
           ROZPOCZYNANIA ZAKRĘTU OD  
                      PRZESZKODY (do) 
 
5.1 Wstęp. Główna zaleta tej metody ujawnia się, gdy 
kąt zakrętu jest mniejszy niż 75°. Zaleta ta jest 
istotna. Zamieszczone tu omówienie rozszerza to, co 
jest napisane w   dokumencie  PANS-OPS, tom II, 
dodatek I do części III na zakręty mniejsze niż 75°.  
Ogólny tekst PANS-OPS jest adekwatny do sytuacji, 
w których stosuje się zakręty przekraczające 75°. 
Metoda jest niemal taka sama jak opisana w innych 
miejscach niniejszego podręcznika i w PANS-OPS, z 
następującymi wyjątkami:  
   
a) Zmieniona granica strefy rozpoczynania zakrętu 

jest oparta na konturze odpowiadającym  
rzeczywistej wysokości względnej zakrętu, a nie 
na konturze 300 m.   

 
b) Odległość do przeszkód  w strefie  zakrętu 

opiera się na kursie określonym po zakręcie 
(+15°), a nie na kierunku prostopadłym do 
konturu 300 m. 

 
c) Poświęca się należytą uwagę przeszkodom w 

strefie zakrętu, nad którymi przelot jest możliwy 
tylko wtedy, gdy samolot rozpoczął zakręt 
procedury nieudanego podejścia przed zejściem 
na wysokość zakrętu. 
 

5.2 Zmiany granicy strefy rozpoczynania 
zakrętu (patrz PANS-OPS, tom II, dodatek I do  
części III). 
 
a) Szerokość strefy rozpoczynania zakrętu 

(powierzchnia Y) oparta na określonej obwiedni 
wysokości względnej zakrętu (TNH).  Dla 
dowolnej współrzędnej x współrzędną y granicy 
strefy (odległość od linii centralnej) można 
obliczyć za pomocą wzoru: 

 
       TNH – Ax - C 
 yTNH = ------------------- :  (współrzędna 
                    B 
            y powierzchni Y na wysokości zakrętu)  
           (patrz rysunek B7-20) 
 
b) Nowymi punktami opisanymi za pomocą 

współrzędnych „C”, „D” i „E” dla wysokości 
względnej zakrętu (TNH) są: 

 
E” TNH = nowe współrzędne x i y przy TNH 
D” TNH = nowe współrzędne x i y przy TNH 
C” TNH = nowe współrzędne x i y przy TNH 
 
 

 
Dokładne wartości tych punktów oblicza się z 
zależności:  
 
   E” TNH :  x = TNH/300 x (E“x – Ex) + Ex 
   E” TNH :  y = TNH/300 x (E“y – Ey) + Ey 
 
   D” TNH :  x = TNH/300 x (D“x – Dx) + Dx 
   D” TNH :  y = TNH/300 x (D“y – Dy) + Dy  
   C” TNH :  x = TNH/300 x (C“x – Cx) + Cx  
   C” TNH :  y = TNH/300 x (C“y – Cy) + Cy  
  
Na przykład: 
 
Znaleźć współrzędne wysokości względnej zakrętu 
na 500 ft (152 m) dla punktu E”TNH 

   x = 152/300 (-12900 + 900) – 900 = - 6980 m  
   y = 152/300 (3001 – 205) + 205 = 1622 m 
 
  Uwaga.- W obliczeniach OAS współrzędna y ma 
zawsze wartość dodatnią. 
 
 
5.3  Rozważania nt. kąta zakrętu. Minimalny kąt 
zakrętu pozwalający na uniknięcie kolizji z 
przeszkodą znajduje się przez: 
 
a) ustalenie  najniższej dopuszczalnej (możliwej do 

zaakceptowania) wysokości 
bezwzględnej/wysokości względnej zakrętu 
(TNA/H); 

 
b) wykreślenie linii od rozpatrywanej przeszkody 

wstecz w stronę MAPt tak, aby była ona styczna 
do obowiązkowego kręgu w strefie zakrętu; oraz 

 
c) wybór kąta zakrętu „α” dla drogi MAPt, która 

znajduje się co najmniej 15° poza punktem 
styczności znalezionym powyżej (patrz rysunek 
B7-21).  

 
5.4 Odległość od przeszkód w strefach zakrętu. 
Dla potrzeb rozważań nad minimalnym 
przewyższeniem nad przeszkodami  strefę  zakrętu 
dzieli się na cztery strefy pokazane na rysunku B7-
22. Granica stref 2, 3 i 4 jest podzielona liniami 
rozchodzącymi się pod kątem α + 15° od linii drogi 
podejścia do lądowania generowanej przez 
radiolatarnię ścieżki kierunku.  
 
a) Odległość do uważana za dostępną do nabrania 
wysokości od wysokości  bezwzględnej/względnej 
zakrętu (TNA/H) mierzy się od obwiedni TNA/H w 
strefach 2 i 3. Odległość do w obszarze 4 jest 
mierzona od skraju powierzchni „W” i od wysokości 
powierzchni „W” w tym punkcie (patrz rysunek B7-
23).
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Rysunek B7-1. 
 

 

 

   
Rysunek B7-2. 
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Rysunek B7-3. 

 

 

 
Rysunek B7-4. 
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Rysunek B7-5. 

 

 

Rysunek B7-6. 
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Rysunek B7-7. 

 

 
   

 
Rysunek B7-8. 
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Rysunek B7-9. 

 

 

     Rysunek B7-10. 
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Rysunek B7-11. 
 

 

 
Rysunek B7-12. 
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Rysunek B7-13. 
 

 

 
Rysunek B7-14. 
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Rysunek B7-15. 

 

 

  
Rysunek B7-16.
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Rysunek B7-17. 

 

 

 

 

Rysunek B7-18. 
 

 

  
 

Rysunek B7-19. 
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Rysunek B7-20.  Kontur wysokości względnej zakrętu 

 

  
 

Rysunek B7-21. 
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Rysunek B7-22.  Strefy nieudanego podejścia z zakrętu 
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Rysunek B7-23.   
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Załącznik C1 
 

Uwzględnianie niedokładności map
 
 

 

WSTĘP 
 

Dokument związany: PANS-OPS, tom II, część II, 
2.6 i część III, 1.14. 
 
Projektant procedury musi mieć świadomość faktu, 
że mapy nie są absolutnie dokładne i musi to 
kompensować. 
 
Standardy obowiązujące w dziedzinie sporządzania 
map pozwalają mapografom na pewną swobodę przy 
obrazowaniu  położenia obiektu na mapie. Standardy 
te różnią się w zależności od oczekiwanych efektów, 
a często brak czysto technicznych informacji, w 
oparciu o które  wykreśla się szczegóły map. Pewne 
specyficzne przykłady możliwych niedokładności 
ujawniają się, gdy prezentowane są pozycje sztuczne. 
Często, w celu lepszego pokazania relacji między 
obiektami, pozycja ich jest zniekształcona lub 
przedstawiona z przesadą. Dla warstwic rysowanych 
w celu zobrazowania powierzchni nachylonych brak 
zazwyczaj niepodważalnych wyników pomiarów, 
które mogłyby być zastosowane dla każdego 
poziomu. Większość władz mapograficznych 
stwierdzi, że dokładność jest równa  jedynie  połowie 
wartości odstępów między warstwicami, tj. 50 ft w 
przypadkach, w których warstwice są pokazane co 
100 ft.  
 
Informacje przedstawione w niniejszym dodatku 
dotyczą jednego z Państw, w którym 
przeprowadzono ilościową ocenę dokładności 
różnych map lotniczych, typów pomiarów, metod 
przelotów oraz innych źródeł danych o przeszkodach 
i w oparciu o nie utworzono prosty kod tolerancji 
poziomych i pionowych. Państwo to opracowało 
również możliwe do przyjęcia tolerancje dla różnych 
segmentów procedur podejść i odlotów. Wyciągi z 
dyrektyw tego Państwa zostały zamieszczone na 
końcu niniejszego załącznika. Streszczenie tych 
dyrektyw jest włączone do niniejszego materiału.  
 
Sposób stosowania tych tolerancji jest wyjaśniony w 
niniejszym dodatku przy użyciu wyciągu z Obstacle 
Accuracy Standards, Codes and Sources  (Normy, 
kody i źródła dokładności przeszkód).  
 
Dalsze przykłady, w których zastosowano tolerancje 
sporządzania map w celu zapewnienia, że 
przewyższenia nad przeszkodami MOC będą 
zachowane pokazano w kontekście opracowywania 
procedur w załączniku B7 i w części II, dział 1 i w 
rozdziałach od 11 do 14 w części II, dział 2.  

 
WYCIĄG Z TABELI  

NORM DOKŁADNOŚCI OKREŚLANIA 
PRZESZKÓD  

STOSOWANYCH PRZEZ JEDNO  
Z  PAŃSTW 

 
________________________________________  

Kod W poziomie         Kod W pionie 
_________________________________________ 

1 5 m (15 ft)    A 1 m (3 ft) 
2 15 m (15 ft)    B 3 m (10 ft) 
3 33 m (100 ft)    C 6 m (20 ft) 
4 75 m (250 ft)    D 15 m (50 ft) 
5            150 m (500 ft)    E 38 m (125 ft) 
6 300 m (1000 ft)     F 75 m (250 ft) 
7 900 m (0,5 NM)    G 150 m (500 ft) 
8 1800 m (1 NM ft)   H 300 m (1000 ft) 

_________________________________________ 
 
   
 

KOD ŹRÓDŁA DANYCH 
 

 
Mapy przeszkód 

 
1A          Mapy OC (typy ICAO A i B) wzdłuż toru  
              lotu < 2  NM 
1B          Mapa   OC (typ ICAO  B) dla powierzchni 
              poziomych  
2C Mapy OC (typ ICAO A i B) wzdłuż toru 
              lotu >2 NM 
2C Mapa OC (typ ICAO B) dla powierzchni 
              stożkowych   
 
 

WAC, mapy sekcji i mapy VFR 
 

7G WAC 
6F Sekcyjne 
5F VFR 
Względne wysokości punktów: W pionie = A (1 m, 3 
ft) 
Podwójny kod dla obiektów sztucznych  
Warstwice: odstęp co ½ linii warstwic 
 
 

Mapy DOD 
 

4D Ucyfrowione dane terenu 
5E Wszystkie inne mapy i pliki 
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Mapy DOT 
 

1A Inspekcja urządzeń dróg lotniczych w 
              terenie 
2C Mapy z inspekcji w terenie (przy pomocy 
               teodolitu) i mapy topograficzne 1: 24000 
4D Dane związane z oceną przeszkód i 
              inspekcyjny przelot nad nimi,  
 mapy topograficzne 1: 62500  
4-8D Zagrożenia zweryfikowane przez krajowe 
               badania oceaniczne 
6E Dane departamentu spraw wewnętrznych 
              na taśmie magnetycznej, mapy  
              topograficzne  1: 250000 
7G Oszacowania właściciela 
              lotniska 
 

MOŻLIWE DO ZAAKCEPTOWANIA 
GRANICE DOKŁADNOŚCI MAP I 

POMIARÓW  
PRZY PROJEKTOWANIU PROCEDUR 

 
Końcowe podejście ILS/MLS                1A 
Końcowe podejście nieprecyzyjne   2C 
Nieudane podejście i krążenie   2C 
Odlot na odległości 2 NM od DER   2C 
Odlot na odległości większej niż  
2 NM od DER                                             4D 
Faza pośrednia     4D 
Faza początkowa         6F 
 

STOSOWANIE KODÓW DOKŁADNOŚCI 
 

1. Kompensowanie niedokładności danych o 
przeszkodach, które nie spełniają wymagania 
dokładności 1A w procedurze podejścia ILS. 
 
(Patrz rysunek CI-1) 
 
1.1 Współrzędne z mapy przeszkód 
 
x = 1000 m 
y = - 200 m 
z = 45 m 
   
Źródło danych przeszkody: mapa topograficzna 1: 
24000 kod 2C 
 
Kod 2 = 15 m (50 ft) w poziomie 
Kod C = 6 m (20 ft) w pionie 
 
1.2 Skorygowana współrzędna przeszkody (do 

zastosowania w obliczeniach CRM lub OAS) 
 
x = 1000 – 15 = 985 m (skorygowane w stronę progu 
RWY)  
y = - 200 + 15 = - 185 m (skorygowane w stronę osi 
RWY) 
z = 45 + 6 = 51 m  (skorygowane w górę)  

1.3 Obliczenia powierzchni OAS 
 
(Standardowe warunki ILS kategorii I z GP 3° i LLZ-
THR na 3000 m) 
_________________________________________ 
Współrzędne mapy  Współrzędne skorygowane 
_________________________________________ 
Powierzchnia W: 20,49 m  20,06 m 
Powierzchnia X: 47,46 m  44,31 m 
Powierzchnia Y: 44,45 m  40,94 m 
_______________________________________ 
  
1.4 W obydwu sytuacjach przeszkoda znajduje się 
pod powierzchnią X, bowiem obliczenia OAS 
wykazują, że jest to powierzchnia najwyższa.    
1.4.1 Skorygowane współrzędne przeszkody 
(łącznie z wysokością) pokazują jednak łącznie, że 
przeszkoda obecnie przebija OAS i że będzie 
konieczne nałożenie pewnych ograniczeń 
operacyjnych przez zastosowanie utraty wysokości 
do 51 m, chyba że lepsze (dokładniejsze) pomiary 
wykażą, że przeszkoda ma być lokalizowana bliżej 
punktu, w którym miała się znajdować według 
danych zgrubnych. 
 
2. Kompensowanie przeszkody w przypadku 
nieudanego podejścia niespełniającej wymagania 
dokładności 2C w strefie zakrętu. 
2.1 Przeszkoda jest pokazana na mapie 
topograficznej  w  skali  1: 250000 w pobliżu linii 
centralnej (osi) drogi startowej poza końcem 
segmentu precyzyjnego i  musi zostać  ominięta 
zakrętem 90°. 
   Uwaga.- Przedstawione tu zasady odnoszą się 
również do sytuacji nieprecyzyjnej. 
 
2.2 Kod dokładności mapy i przeszkody wynosi 6E. 
 
2.3 Punkt zakrętu trzeba ustanowić w taki sposób, 
aby obowiązkowe okrążenie strefy mogło ominąć 
300-metrową tolerancję mapy wokół przeszkody. 
Patrz rysunek C1-2. 
 
2.4 Rozważania dotyczące pochyłości terenu 

2.4.1 2.4.1 Problem, jaki tu został przedstawiony, polega 
na wyznaczeniu punktu położonego najbliższej 
wznoszącego się terenu pasma górskiego, który musi 
zostać ominięty przez skraj strefy zakrętu nieudanego 
podejścia.    

 
2.4.2 Pasmo gór leżące na przedłużeniu linii 
centralnej (osi) drogi startowej jest pokazane na 
mapie w skali 1: 250000 jako punkt wysokościowy 
położony 13000 m od progu drogi startowej.  
 
2.4.3 Warstwice z odstępem co 100 m wskazują na 
stromiznę zwróconą w stronę lotniska. Do procedury 
zostanie włączony zakręt w celu ominięcia grzbietu 
góry. 



Załącznik C1. Uwzględnianie niedokładności map.                                                                          C1-3 
_________________________________________________________________________________ 

Copyright Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego 
Dostarczone przez IHS na licencji ICAO 
Reprodukowanie i użytkowanie w sieci bez licencji IHS zabronione                        Bez prawa odsprzedaży 

2.5 Tolerancje. Dokładność w pionie dla punktu 
wynosi „A” 1 m (3 ft). Dokładność w poziomie to 
jednak „6” 300 m (1000 ft). Warstwice stoku mają 
dokładność w pionie równą połowie odstępów 30 m 
(100 ft) lub 15 m (50 ft).  
 
2.6 Nanieść wzdłuż stromej powierzchni strefę 
buforową, która będzie uwzględniać zarówno 300-
metrową tolerancję mapy w poziomie, jak i 50-
metrową tolerancję w pionie. 
 
2.7 Poprowadzić z SOC 2,5-procentowy gradient 
nieudanego podejścia w celu znalezienia punktu, w 
którym gradient pokona wzniesienie pasma gór z 
zaznaczoną na mapie strefą buforową na tolerancję 
mapy włącznie. 
 
2.7.1 Ponieważ zbocze góry musi zostać ominięte 
z minimalnym przewyższeniem MOC 50 m, więc do 
wyznaczenia granic strefy zakrętu jako krytyczną 
powierzchnię wykorzystuje się linię wykreśloną 50 
m poniżej powierzchni nieudanego podejścia o 
gradiencie 2,5 procent. 
 
3. Kompensowanie w przypadku przeszkody w 
segmentach początkowym i pośrednim 
 
3.1 Przeszkoda ta znajduje się w strefach 
podstawowego zakrętu i pośredniego podejścia. Jest 
pokazana na mapie sekcyjnej o skali  1: 250000. 
3.1.1 Ustala się, że dokładność wynosi 6E. 
 
3.2 Przeszkoda ma wzniesienie 290 m (951 ft) i 
jest zlokalizowana 5 NM od VOR (FAF) oraz 2 NM 
po prawej stronie pośredniej linii drogi w dolocie. 
 
3.3 Dokładność 6E jest na początek możliwa do 
zaakceptowania, a położenie będzie takie jak 
pokazano przy określaniu minimalnych wysokości 
bezwzględnych procedury początkowego podejścia. 
Wysokość bezwzględna podstawowego zakrętu może  
wynosić tylko  290 – 300 m (2000 ft). 
3.3.1 Dokładność 6E NIE jest jednak możliwa do 
zaakceptowania przy podejściu pośrednim i 
współrzędne przeszkody muszą przy określaniu 
wysokości bezwzględnych pośredniego podejścia  
zostać skorygowane o 300 m (1000 ft) w poziomie i 
38 m (125 ft) w pionie. 
3.3.2 Nanieść skorygowaną pozycję przeszkody 
na strefę pośredniego podejścia i ustalić możliwą do 
zastosowania MOC.  
    Skorygowana pozycja jest następująca: 
 
    5 NM – 300 m (0,16 NM) = 4,84 NM  od 
    VOR; 
    2 NM – 300 m (0,16 NM) = 1,84 NM od  
    pośredniej linii drogi; oraz 
    290 m + 38 m = 328 m skorygowanego 
    wzniesienia. 
 

3.3.3 MOC w pierwszorzędnej strefie pośredniej 
wynosi 150 m. 
 
3.3.4 Nanieść skorygowaną pozycję przeszkody i 
zdecydować, czy ma zastosowanie przewyższenie 
MOC strefy pierwszorzędnej czy drugorzędnej. 
 
3.3.4.1 Połówkowa szerokość strefy pośredniej w 
odległości 4,84 NM od VOR jest równa: 
 
 ½ W = 1 + (4/15 x 4,84) = 2,29 NM 
 
 MOC wynosi  [(2,29 – 1,84)(2,29/2)] x 150 m = 
59 m 
 
      Najniższa wysokość bezwzględna jest równa 328 
+ 59 = 387 m (1300 ft) 
 
 

WYCIĄG Z DOKUMENTU STOSOWANEGO 
PRZEZ JEDNO  Z PAŃSTW 

 
 Uwaga.- Skróty użyte w  tym wyciągu - patrz 
wykaz zamieszczony na końcu niniejszego załącznika. 
 

 
DZIAŁ 11. DOKŁADNOŚĆ DANYCH 

PRZESZKODY 
 

270. UWAGI OGÓLNE 
 

Głównym celem analizy przeszkód jest określenie, 
jak rozpatrywany obiekt wpłynie na procedury lotów 
według wskazań przyrządów. Analizy mogą 
dostarczyć dokładnych, spójnych i wartościowych 
wyników i ustaleń tylko wtedy, gdy FIFO i 
regionalni specjaliści od procedur lotu stosują w 
fazach opracowania, oceny i rewizji te same zasady, 
kryteria i procesy. W niniejszej części ustanawia się 
minimalne standardy dla dokładności danych o 
przeszkodach i ich stosowania przy opracowywaniu, 
ocenie lub zmianie procedur przyrządowych. 
Niniejsza część dostarcza również informacji o 
stosowaniu minimalnych standardów dokładności. Te 
minimalne standardy mają być stosowane przez 
specjalistów z regionów i z FIFO podczas wszystkich 
analiz przeszkód w procedurach przyrządowych.  
 

271. STANDARDY DOKŁADNOŚCI DLA 
DANYCH PRZESZKÓD  

DLA PROCEDUR PRZYRZĄDOWYCH 
 

Niniejszy punkt identyfikuje MINIMALNE 
wymaganie dotyczące dokładności danych 
przeszkód, jakie są wykorzystywane przy 
opracowywaniu procedur przyrządowych, oraz 
przedstawia minimalne standardy dokładności dla 
każdego segmentu procedury przyrządowej. 
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a) Koncepcja. Dokładność danych przeszkody nie 
jest absolutna i zależy od źródła danych.  
Wielkość błędu nie wyklucza wykorzystania tych 
danych pod warunkiem, że jest rozpoznana i 
uwzględniona. W niektórych przypadkach 
zwiększenie dokładności danych przeszkody 
może zapewnić zwolnienie od pewnych 
operacyjnych ograniczeń w procedurze 
przyrządowej. Pozwoli to na wydatkowanie 
funduszy na badanie przeszkód w strefach, w 
których  może to przynieść korzyść społeczności 
lotniczej. Jednak w żadnym razie zastosowanie  
dokładności danych przeszkód nie spowoduje 
odstąpienia od wymogu sprawdzania procedur 
przyrządowych w locie pod kątem rozbieżności. 
Źródła dokładności danych przeszkód - patrz 
dodatek 2. 

b)  Standardy. Przytoczone tu minimalne standardy 
dokładności są przewidziane do stosowania przy 
opracowywaniu procedur przyrządowych oraz 
przy dokonywaniu ich przeglądów i 
wprowadzaniu zmian. Muszą być one być 
stosowane we wszystkich nowych procedurach 
oraz w procedurach już istniejących przy ich 
najbliższych rewizjach lub dorocznych 
przeglądach, zależnie od tego, która z tych 
czynności nastąpi wcześniej. 

 
Minimalne standardy dokładności są wyliczone 
poniżej w punktach od (1) do (5). Dane dotyczące 
lokalizacji i wzniesień przeszkód mających wpływ na 
segment, KORYGOWAĆ o wielkość, jaką  wskazuje 
przypisany kod dokładności TYLKO wtedy, kiedy 
przypisany kod nie spełnia niżej podanych 
standardów lub je przekracza. Na przykład, jeśli 
przeszkoda, która wpływa na końcowy segment 
podejścia nieprecyzyjnego ma przypisany kod 
dokładności 4D, skorygować dane mówiące o jej 
lokalizacji o +250’ w kierunku poprzecznym, a dane 
dotyczące jej wzniesienia - o +50’ w kierunku 
pionowym; jest to spowodowane faktem, że 4D nie 
spełnia wymogu minimalnej dokładności, jaki ma 
być stosowany w końcowym segmencie 
nieprecyzyjnym. wynoszącego +50’  w poziomie i 
+20’ w pionie (2C), lub go przekracza. 

1) Dokładność w poziomie +15’ i w pionie +3’. 
Końcowy segment precyzyjny.   

2) Dokładność w poziomie +50’ i w pionie +20’. 
Końcowy segment nieprecyzyjny; strefa 
nieudanego podejścia; strefy krążenia. Dla 
odlotów i SID: zona 1/sekcja 1 oraz pierwsze 
2 NM  trasy odlotu. 

3) Dokładność w poziomie +250’ i w pionie 
+50’. Segment pośredni. Dla odlotów i SID: 
zony 2 i 3;  sekcja 2;  oraz poza pierwszymi 2 
NM  trasy odlotu. 

4) Dokładność w poziomie +500’ i w pionie 
+125’; (1000’ ROC i ROC specjalny); (teren 
niegórzysty). Segmenty początkowe; 
segmenty zasilające; strefy na trasie; strefy 

oczekiwania nieudanego podejścia; MSA; 
RSA; MVA; EOVM; MIA; strefy 
wektorowania DF. Dla SID: poziomy 
fragment trasy. 

5) Dokładność w poziomie +1000’ i w pionie 
+250’; (2000’ ROC) (teren górzysty). 
Segmenty  zasilające; strefy na trasie; ESA; 
strefy wektorowania DF. Dla SID: poziomy 
fragment trasy. 

6) We wszystkich przypadkach, jeśli stwierdza 
się, że musi być zastosowana pozioma i/lub 
pionowa korekta niepewności związana z 
przeszkodą wywierającą wpływ, korekta 
powinna być zastosowana w najbardziej 
krytycznym kierunku; np. wprowadzona w 
kierunku - poziomym lub pionowym - który 
najbardziej niekorzystnie wpływa na 
procedurę albo w obu z nich.  

7) Jeśli wzniesienie przeszkody wywierającej 
wpływ wraz z korektami kodu dokładności 
oddziałują na minimalną wysokość 
bezwzględną lub na gradient, a wyższy 
stopień dokładności mógłby zmniejszyć 
niekorzystny efekt operacyjny, podjąć 
działania w celu poprawy dokładności albo 
odpowiednio skorygować procedurę. Patrz 
punkt 272. 

8) Nie podejmować żadnych dalszych działań, 
jeśli wzniesienie przeszkody wywierającej 
wpływ wraz z korektą kodu dokładności nie 
wpłyną na minimalną wysokość 
bezwzględną SIAP lub gradient. 

9) FPB określa w koordynacji ze służbą ruchu 
lotniczego standard dokładności, jaki ma 
być stosowany w badaniach proponowanych 
utrudnień. FPB dostarcza FIFO standard 
dokładności, jaki ma być stosowany przy 
opracowywaniu lub rewidowaniu wszelkich 
procedur, na który problem ma wpływ.  

c) Baza danych IAPA. Plik IAPA z bazą utrudnień 
(OBS1) zawiera dane o lokalizacji i wzniesieniu 
przeszkód dostarczone do Biura Standardów 
Systemów Lotniczych (Office of Aviation System 
Standards) przez Krajową Służbę Oceaniczną 
(National Ocean Service). Dane obejmują 
przeszkody zarówno zweryfikowane, jak i 
niezweryfikowane. Przeszkody ujawnione w toku 
badań, przeglądów i rewizji procedur 
przyrządowych, których nie ma w bazie danych 
IAPA są wprowadzane do pliku OBS1 poprzez 
FIFO zgodnie z następującymi zasadami:  

 
1)  Dane terenu w postaci wykresu lub tabeli 

dotyczą jedynie jego wzniesień. W przypadku 
położenia pomiędzy warstwicami stosuje się 
wzniesienie wyższej warstwicy minus 1 stopa. 
Na przykład, jeśli odstępy między warstwicami 
na mapie wynoszą 20 stóp, a podstawowe 
wzniesienie ma 100 stóp, to wprowadza się 
wartość 119 stóp. Wzniesienia zbadanych 
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punktów należy wprowadzać w sposób podany 
na mapie.   
2)  Przeszkody nanoszone ręcznie, takie jak 

naturalna roślinność i obiekty wzniesione 
sztucznie, są wprowadzane do pliku OBS1. 
Wartości MSL i AGL wprowadza się wraz z 
innymi dostępnymi danymi. 

3) Standardy dokładności, o których była mowa 
powyżej w punkcie 271 b), wprowadza się do 
dokonywanych przez FIFO zapisów danych 
IAPA dotyczących utrudnień. Przy ręcznym 
wprowadzaniu utrudnień za pomocą 
klawiatury alfanumerycznej odpowiednie 
błędy dokładności w poziomie i w pionie  
należy wprowadzać do OBSI w stopach, 
pozycje 6 i 7. 

 
272.   ZASTOSOWANIE 

 
Procedurę przyrządową koryguje się tak, aby 
spełniała wymagania minimalnych standardów 
dokładności. Gdy jest wymagana korekta wysokości 
bezwzględnej, która mogłaby wpłynąć na procedurę, 
FIFO informuje FPB o charakterze, wielkości i 
uzasadnieniu korekty. FPB najpierw dokona 
przeglądu zapisów w celu rozpoznania istniejących 
źródeł uwiarygodniających wyższy stopień 
dokładności, a następnie powiadomi o tym FIFO.  
Jeśli nie będzie przeciwwskazań, FPB powiadomi 
stronę proponującą o zmianie w procedurze i 
możliwych rozwiązaniach alternatywnych lub poda 
te informacje do publicznej wiadomości. FIFO nie 
może opóźniać dalszych prac nad korygowaną 
procedurą w oczekiwaniu na otrzymanie od FPB 
danych o wyższym stopniu dokładności, chyba że 
uzgodniono inaczej z FPB.  
a) Metoda ręczna.  Przy ręcznym opracowywaniu 

procedury przedstawiać wszystkie 
zidentyfikowane przeszkody na formularzu FAA 
8260-9 we współrzędnych sekundowych oraz 
określić najwyższy znany stopień dokładności dla 
źródła danych.  Patrz punkt 909.   

b) IAPA. Przy stosowaniu IAPA przy 
opracowywaniu procedury stosować następujące 
standardy dokładności: 

1) Standardy dokładności przeszkody są brane 
pod uwagę przy ustalaniu wysokości 
bezwzględnych, przewidywanych do 
umieszczenia na mapach. Wykonuje się to w 
menu odpowiedniego segmentu, np. FINAL 
(KOŃCOWE), CIRCLING (KRĄŻENIE) itd.   

2) Jeśli dokonuje się korekt wysokości 
bezwzględnej w segmencie  w celu spełnienia 
wymagań minimalnych standardów 
dokładności, podać powód tej korekty w 
stosownym menu lub w sekcji uwag (RMKS). 

 c) Kolejność badań. W przypadku a) lub b) powyżej, 
     korzystając z nieprzetworzonych danych 
     przeszkód, ustalić najpierw,  która z nich wywiera 

  wpływ. Następnie do nieprzetworzonych danych 
dodać korektę kodu dokładności w poziomie lub 
w pionie, by wyznaczyć najbardziej niekorzystną 
lokalizację i wzniesienie. Korekty kodu 
dokładności nie stosuje się do przeszkód 
przeanalizowanych z uwzględnieniem TERPS, 
punkt 289 lub 332.    

d) Pojęcie „przeszkoda wywierająca wpływ” ma 
dla celów stosowania i dokumentacji następujące 
definicje: 

1) W przypadku końcowego segmentu 
precyzyjnego SIAP jest to ta przeszkoda, która 
po przebiciu powierzchni przewyższenia nad 
przeszkodą lub powierzchni przejściowej 
powoduje w stosunku do DH najbardziej 
niekorzystne korekty. Gdy ma miejsce wiele 
przebić, to w pierwszej kolejności należy 
określić wymaganą korektę DH dla każdej 
przeszkody, stosując do tego jej 
nieprzetworzone dane. Potem, po ustaleniu 
przeszkody wywierającej wpływ, dokonać 
ponownego obliczenia wymaganej korekty 
DH, wykorzystując w tym celu dane 
skorygowane stosownie do kodu dokładności.   

2) W przypadku nieprecyzyjnych segmentów 
końcowych, pośrednich, wstępnych, 
oczekiwania, zasilania itp. jest to przeszkoda w 
strefie pierwszorzędnej (lub w równoważniku 
strefy drugorzędnej) o najwyższym 
wzniesieniu.  

3) W przypadku segmentów nieudanego 
podejścia jest to ta przeszkoda, która po 
przebiciu powierzchni przewyższenia nad 
przeszkodą nieudanego podejścia powoduje 
konieczność najbardziej niekorzystnej korekty 
DH/MDA lub  zmianę położenia MAP.   

4) W przypadku odlotów/SID jest to ta 
przeszkoda, która po przebiciu płaszczyzny 
identyfikującej przeszkodę (OIS) 40:1 sprawia, 
że będzie opublikowany najbardziej 
niekorzystny gradient wznoszenia i/lub pułap 
oraz widoczność.  

 
Wykaz  skrótów 

AGL   Ponad poziomem ziemi 
DF   Namierzanie kierunku 
DH   Wysokość względna decyzji 
ESA   Bezpieczna wysokość bezwzględna  
                    w razie awarii 
EOVM   Mapa wizyjna z przeszkodami do 
                    użycia w razie awarii 
FAA    Amerykańska Władza Lotnicza 
FIFO  Terenowe biuro inspekcji lotniczej 
FPB  Oddział inspekcji lotniczej 
IAPA  Automatyzacja procedur podejść 
                    według wskazań przyrządów 
MAP           Pozycja rozpoczęcia  procedury 
                    po nieudanym podejściu
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MDA         Minimalna bezwzględna  
                      wysokość zniżania 
MIA         Minimalna bezwzględna 
                      wysokość dla lotów IFR 
MSA         Minimalna bezwzględna 
                      wysokość bezpieczna 
MVA         Minimalna bezwzględna 
                      wysokość wektorowania 
OBS1         Plik z bazą utrudnień  
RMKS         Uwagi 
 
 
 
 
 
 

ROC        Wymagane przewyższenie nad 
                      przeszkodą 
SIAP         Standardowa procedura 
                      podejścia według wskazań  
                      przyrządów 
SID        Standardowy odlot według 
                      wskazań przyrządów 
TERPS         Norma Stanów Zjednoczonych 
                      dotycząca procedur końcowych  
                      i  trasowych

 
 
 

Rysunek C1-1.  Wpływ tolerancji mapy na ILS 
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Rysunek C1-2.  Zastosowanie tolerancji mapy w nieudanym podejściu z zakrętem 

 

  
 

Rysunek C1-3.  Zastosowanie tolerancji mapy w odniesieniu do  stromej przeszkody.  
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Rysunek C1-4. 
 
 

_______________________
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Załącznik C2 
 

Dokumentacja
  

Formularze zamieszczone w niniejszym dodatku, 
zwane „listami kontrolnymi”, są przykładami 
sposobu, w jaki można prowadzić zapisy istotnych 
wyników obliczeń związanych z procesem 
opracowywania procedur podejścia według wskazań 
przyrządów. 
 
Proponuje się dwa różne formularze: jeden dla 
procedur nieprecyzyjnych i drugi dla procedur  
precyzyjnych. Dla każdego segmentu wymienia się 

 przeszkody wywierające wpływ, zastosowane 
przewyższenia MOC i wynikające z nich minimalne 
wysokości bezwzględne. Na końcu formularza 
zapisuje się wartość OCA/H dla procedury. 
 
Sugeruje się, aby te listy kontrolne były 
zachowywane jako część akt trwałych wraz z 
mapami terenu i innymi pomocniczymi dokumentami 
związanymi z procedurą. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C2-2                                      Podręcznik opracowywania procedur lotów według wskazań przyrządów 
_________________________________________________________________________________ 

Copyright Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego 
Dostarczone przez IHS na licencji ICAO 
Reprodukowanie i użytkowanie w sieci bez licencji IHS zabronione                        Bez prawa odsprzedaży 

 
PROCEDURA NIEPRECYZYJNA  - LISTA KONTROLNA  

 
Wzniesienie progu: 
 
PODEJŚCIE POCZĄTKOWE 1 A B C D 
Typ: z prostej (S),  z 2 zakrętami 180° (RT), z nawrotem 
(R) 

    

Wzniesienie przeszkód     
Lokalizacja przeszkód pierwszorzędnych (P) 
drugorzędnych (S) 

    

Zastosowane przewyższenie MOC     
Wymagana wysokość bezwzględna     
Nominalna wysokość bezwzględna     
Ograniczenie prędkości: nie (N)  tak (Y)  wartość     
Komentarze 

PODEJŚCIE POCZĄTKOWE 2 A B C D 
Typ: z prostej (S),  z 2 zakrętami 180° (RT), z nawrotem 
(R) 

    

Wzniesienie przeszkód     
Lokalizacja przeszkód pierwszorzędnych (P) 
drugorzędnych (S) 

    

Zastosowane przewyższenie MOC     
Wymagana wysokość bezwzględna     
Nominalna wysokość bezwzględna     
Ograniczenie prędkości: nie (N)  tak (Y)  wartość     
Komentarze 
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PODEJŚCIE POŚREDNIE: tak (Y)  nie (N) A B C D 
Wartość długości (L) lub czasu (T)      
Zgodność z końcową linią podejścia: po prostej (S)  kąt      
Wzniesienie przeszkód     
Strefa pierwszorzędna (P) lub drugorzędna (S)     
Zastosowane przewyższenie MOC     
Wymagana wysokość bezwzględna     
Nominalna wysokość bezwzględna     
Wartość  gradientu (G)  i prędkości zniżania (R)      
Komentarze 

PODEJŚCIE KOŃCOWE A B C D 
Urządzenie na lotnisku lub poza lotniskiem     
Wartość długości (L) lub czasu (T)      
Wzniesienie przeszkody     
Strefa pierwszorzędna (P) drugorzędna (S)     
Punkt schodzenia: tak (Y) nie (N) zastosowane MOC     
OCA (końcowe)     
Komentarze                                                                                           Wzniesienie progu 
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PODEJŚCIE NIEUDANE A B C D 
Wartość MAPt: urządzenie (F)  pozycja (FIX)  odległość 
od FAF (D) 

    

Nieudane podejście z prostej       
Wzniesienie przeszkody     
Strefa pierwszorzędna (P) lub drugorzędna (S) 
 

    

Zastosowane przewyższenie MOC (pełne MOC = 30 m) 
 

    

Wymagana wysokość bezwzględna 
 

    

OCA nieudanego podejścia  
 

    

Komentarze (gradient niestandardowy) 
 

NIEUDANE PODEJŚCIE  Z  ZAKRĘTU A B C D 
Pozycja (F) wysokość bezwzględna (A) odległość (D)     
Wzniesienie przeszkody w strefie rozpoczynania zakrętu  
(jeśli zakręt na wysokości bezwzględnej)  

    

Minimalna wysokość bezwzględna w zakręcie (MOC = 
50 m)  

    

Wzniesienie przeszkody w strefie zakrętu     
Zastosowane przewyższenie MOC (pełne MOC = 30 m)     
Wynikowa wysokość bezwzględna zakrętu     
OCA (nieudanego podejścia)     
Wielkość ograniczenia prędkości: nie (N)  tak (Y)     
Komentarze (gradient niestandardowy) 

WYNIKI A B C D 
Wynikowa OCA dla procedury     
Wartość na końcowym podejściu:  gradientu (G) i 
prędkości zniżania (R) 

    

Wysokość względna segmentu przyspieszania w 
poziomie 

    

Komentarze                                                                                        Wzniesienie progu 

 



Załącznik C2. Dokumentacja                                                                                                            C2-5 
_________________________________________________________________________________ 

Copyright Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego 
Dostarczone przez IHS na licencji ICAO 
Reprodukowanie i użytkowanie w sieci bez licencji IHS zabronione                        Bez prawa odsprzedaży 

 
 

PROCEDURA PRECYZYJNA  -  LISTA KONTROLNA  
 
 
PODEJŚCIE POCZĄTKOWE 1 A B C D 
Typ: z prostej (S),  z 2 zakrętami 180° (RT), z nawrotem 
(R) 

    

Wzniesienie przeszkód     
Lokalizacja przeszkód pierwszorzędnych (P) 
drugorzędnych (S) 

    

Zastosowane przewyższenie MOC     
Wymagana wysokość bezwzględna     
Nominalna wysokość bezwzględna     
Ograniczenie prędkości: nie (N)  tak (Y)  wartość     
Komentarze 

PODEJŚCIE POCZĄTKOWE 2 A B C D 
Typ: z prostej (S),  z 2 zakrętami 180° (RT), z nawrotem 
(R) 

    

Wzniesienie przeszkód     
Lokalizacja przeszkód pierwszorzędnych (P) 
drugorzędnych (S) 

    

Zastosowane przewyższenie MOC     
Wymagana wysokość bezwzględna     
Nominalna wysokość bezwzględna     
Ograniczenie prędkości: nie (N)  tak (Y)  wartość     
Komentarze 
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PODEJŚCIE POŚREDNIE: tak (Y)  nie (N) A B C D 
Wartość długości (L) lub czasu (T)      
Zgodność z końcową linią podejścia: po prostej (S)  kąt      
Wzniesienie przeszkód     
Strefa pierwszorzędna (P) lub drugorzędna (S)     
Zastosowane przewyższenie MOC     
Wymagana wysokość bezwzględna     
Nominalna wysokość bezwzględna     
Wartość  gradientu (G)  i prędkości zniżania (R)      
Komentarze  

SEGMENT PRECYZYJNY A B C D
Odległość od FAP do progu      
Czy powierzchnia OAS jest przebita: nie (N) tak (Y)      
Wysokość względna przeszkody     
Zastosowane HL     
Zastosowane OCHps (segment precyzyjny)     
CRM OCHps     
Komentarze   
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NIEUDANE PODEJŚCIE Z PROSTEJ PO PS A B C D
Względna wysokość  przeszkody     
Wysokość względna  SOC     
Zastosowane HL     
OCHm (nieudane podejście)     
Komentarze (gradient niestandardowy) 
 

NIEUDANE PODEJŚCIE  Z  ZAKRĘTU A B C D
Pozycja (F) LUB wysokość bezwzględna (H)     
Wysokość względna  przeszkody w strefie rozpoczynania 
zakrętu (jeśli zakręt na wysokości bezwzględnej)  

    

Minimalna wysokość względna T (MOC = 50 m)     
Wysokość względna  przeszkody w strefie zakrętu     
Wynikowa wysokość względna T     
dz (minimum 1200 m)     
Wysokość względna SOC     
Zastosowane HL     
OCHm (nieudane podejście)     
Komentarze 
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WYNIKI A B C D
Wynikowa OCH dla procedury     
Wysokość względna segmentu przyspieszania w 
poziomie 

    

Komentarze                                                                                         

NIEDZIAŁAJĄCY GP A B C D
FAF:  nazwa  pozycji  (FIX)  urządzenia (F)      
Wysokość względna przeszkody     
Zastosowane przewyższenie MOC     
OCHf (końcowe)     
Wartość: urządzenia (F) pozycji (FIX)  odległości od 
FAF (D) 

    

Nieudane podejście: z prostej (S),  z zakrętu (T)     
Jeśli względna wysokość przeszkody  w strefie 
rozpoczynania zakrętu (T) 
Minimalna względna wysokość T  (MOC = 50 m) 

    

Wysokość względna przeszkody       
OCHm (nieudane podejście)     
Wynikowe OCH     
Komentarze 
 
 
 
 

    

KRĄŻENIE A B C D
Wzniesienie przeszkody     
Zastosowane przewyższenie MOC     
OCA (minimalne wartości  kontrolne)     
Komentarze 
 
 
 
                                                                                         

    

 

 

_____________________________ 
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Załącznik C3 
 

Obliczanie współrzędnych punktów trasowych
 

 

 

 
 

WSTĘP 
 

Do selekcjonowania informacji, jakie będą 
wykorzystywane w obliczeniach pozycji punktów 
trasowych, definiujących tory lotu i ustalających 
kierunki kursów w procedurach RNAV jest 
potrzebna norma międzynarodowa. Ta standardowa 
metoda obliczeń ma krytyczne znaczenie dla operacji 
RNP z punktu widzenia zapewnienia powtarzalności 
osiągów nawigacyjnych. Lotnictwo opracowało 
uznane metody (reguły) obliczania punktów  
trasowych, które spełniają wymagania operacji RNP. 
Zachęca się projektantów procedur przyrządowych 
do stosowania tych metod przy opracowywaniu 
przyrządowych procedur RNAV razem z 
oprogramowaniem do wykonywania obliczeń 
geodezyjnych na komputerze.  

 
 

 
OBLICZANIE WSPÓŁRZĘDNYCH PUNKTU  

ROZPOCZĘCIA PROCEDURY PO 
NIEUDANYM PODEJŚCIU (MAPt) 

 
Przykład 1 – Tam, gdzie MAPt jest ulokowany na 
progu drogi startowej użyć jako współrzędnych 
MAPt współrzędnych oznaczonego środka progu 
lądowania. Patrz przykład 1 na rysunku C3-1. 
 
 
Przykład 2 – Tam, gdzie MAPt jest ulokowany na 
przedłużeniu linii centralnej (osi) drogi startowej do 
obliczenia współrzędnych użyć odwrotności 
rzeczywistego kursu lądowania na drogę startową, 
współrzędnych progu i pożądanej odległości od 
progu do MAPt. Patrz przykład 2 na rysunku C3-1. 
 
 
Przykład 3 – Tam, gdzie kurs końcowego podejścia 
jest odchylony od przedłużenia linii centralnej (osi), 
a MAPt jest ulokowany przed progiem drogi 
startowej, do obliczenia współrzędnych MAPt użyć 
współrzędnych progu oraz rzeczywistego kursu i 
pożądanej odległości od progu do MAPt. Patrz 
przykład 3 na rysunku C3-1. 
 

OBLICZANIE WSPÓŁRZĘDNYCH   
POZYCJI (FIX) KOŃCOWEGO PODEJŚCIA 

 

 
Przykład 1 - Tam, gdzie FAF jest ulokowana na 
przedłużeniu linii centralnej (osi) drogi startowej, do 
obliczenia współrzędnych użyć odwrotności 
rzeczywistego kursu lądowania na drogę startową, 
współrzędnych progu drogi startowej lądowania i 
pożądanej odległości od progu drogi startowej 
lądowania do FAF. Patrz rysunek C3-2. 
 
Przykład 2 -  Tam, gdzie ciągły kurs geodezyjny 
obejmuje FAF i MAPt, ale nie przechodzi przez 
próg, obliczyć współrzędne FAF używając 
współrzędnych MAPt oraz rzeczywistego kursu i 
pożądanej odległości od MAPt do FAF. Patrz 
rysunek C3-3. 
 
 

OBLICZANIE WSPÓŁRZĘDNYCH   
POZYCJI (FIX) PODEJŚCIA POŚREDNIEGO  

 
 
Przykład 1 - Tam, gdzie IF, FAF i MAPt są 
ulokowane na przedłużeniu linii centralnej (osi) drogi 
startowej, do obliczenia współrzędnych IF użyć 
współrzędnych progu, odwrotności rzeczywistego 
kursu lądowania na drogę startową  i  odległości od 
progu  do  IF. Punkt MAPt może być umieszczony na 
progu drogi startowej lądowania lub nie. Patrz 
rysunek C3- 4. 
 
Przykład 2 -  Tam, gdzie ciągły kurs geodezyjny 
obejmuje IF, FAF i MAPt, ale nie przechodzi przez 
próg, obliczyć współrzędne IF używając 
współrzędnych MAPt oraz rzeczywistego kursu i 
odległości od MAPt  do IF. Patrz rysunek C3-5. 
 
Przykład 3 -  Tam, gdzie IF nie znajduje się na  
ciągłym kursie geodezyjnym, obejmującym zarówno 
FAF, jak i MAPt, do obliczenia współrzędnych IF 
użyć współrzędnych FAF oraz rzeczywistego kursu i 
odległości od FAF do IF. Patrz rysunek C3-6. 
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OBLICZANIE WSPÓŁRZĘDNYCH   
POZYCJI (FIX) POCZĄTKOWEGO 

PODEJŚCIA (IAF) 
 

Przykład 1 - Tam, gdzie IAF, IF, FAF i MAPt są 
ulokowane na przedłużeniu linii centralnej (osi) drogi 
startowej, do obliczenia współrzędnych IAF użyć 
współrzędnych progu drogi startowej lądowania, 
odwrotności rzeczywistego kursu lądowania na drogę 
startową  i  odległości od progu  do IAF. MAPt może 
być umieszczony na progu lub nie. Patrz rysunek C3-
7. 
 
 
Przykład 2 - Tam, gdzie ciągły kurs geodezyjny 
obejmuje IAF, IF, FAF i MAPt, ale nie przechodzi 
przez próg, obliczyć współrzędne IAF używając 
współrzędnych MAPt oraz rzeczywistego kursu i 
odległości od MAPt  do IAF. Patrz rysunek C3-8. 
 
 
Przykład 3 - Tam, gdzie IAF nie znajduje się na  
ciągłym kursie geodezyjnym obejmującym IF,  FAF i 
MAPt, do obliczenia współrzędnych IAF użyć 
współrzędnych IF lub FAF oraz rzeczywistego kursu 
i odległości od IF lub FAF. Patrz rysunek C3-9. 

OBLICZANIE PUNKTÓW ZAKRĘTU  PRZY  
ODLOCIE RNAV WEDŁUG WSKAZAŃ 

PRZYRZĄDÓW   
 

Punkty zakrętu przy odlocie powinny być normalnie 
ustanowione na przedłużeniu linii centralnej (osi) 
drogi startowej służącej odlotom. W celu ustalenia 
bocznego położenia punktu zakrętu zastosować 
rzeczywisty kurs drogi startowej odlotu i odległość 
od początku zatwierdzonego rozbiegu do pożądanego 
położenia punktu zakrętu. Należy zauważyć, że 
długość drogi startowej jest uwzględniana jako część 
odległości.  
 
W celu określenia współrzędnych trasowego punktu 
zakrętu przy starcie z drogi startowej 31 zastosować 
rzeczywisty kurs drogi startowej wykorzystywanej 
do odlotu i odległość od punktu zatwierdzonego 
rozbiegu do pozycji (fix) na trasie. Patrz rysunek C3-
10. 
 
Przykład - Obliczyć współrzędne trasowego punktu 
zakrętu, mając dane: współrzędne progu drogi 
startowej RWY 31 = N 35 23 21.99 W 097 35 50.72; 
odległość od progu do punktu zakrętu na trasie = 
12,964 km (7 NM) (łącznie z długością drogi 
startowej); rzeczywisty kurs drogi startowej RWY 31 
= 315,07°T. Obliczone współrzędne trasowego 
punktu zakrętu = N 35 28 19.65 W 097 41 53.88. 

  

 
 

 

 
Rysunek C3-1 

 

 

 
Rysunek C3-2 
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Rysunek C3-3 

 

 

 
Rysunek C3-4 

 

 

 
Rysunek C3-5 

 

 

 
Rysunek C3-6 
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Rysunek C3-7 

 

 

 
Rysunek C3-8 

 

 

 
Rysunek C3-9 

 

 
    
 

Rysunek C3-10 
 

____________________________ 
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Załącznik C4 
 

Zarządzanie jakością danych lotniczych
  

1. WSTĘP 
 
1.1 Cykliczna kontrola  nadmiarowa (CRC).  
Algorytm matematyczny stosowany do wyrażenia 
danych w postaci cyfrowej, zapewniający poziom 
zabezpieczenia przed utratą lub zmianą danych. 
 
1.2 Intencją niniejszego załącznika jest 
zapoznanie projektantów procedur z metodą CRC i 
określenie zastosowania CRC specyficznego dla 
punktów ścieżki podejścia precyzyjnego. Spójność 
danych lotniczych tworzonych przez badaczy i 
projektantów procedur staje się coraz ważniejsza, 
ponieważ dane te są wykorzystywane w pokładowej 
nawigacyjnej bazie danych do bardziej 
szczegółowego zdefiniowania procedury, według 
której statek powietrzny ma wykonywać lot. 
 
1.3 Wymagania dotyczące spójności danych 
lotniczych są oparte na potencjalnym ryzyku, jakie 
wywołałaby zmiana lub utrata danych podczas ich 
wykorzystywania. Odpowiedzialność za spójność 
danych zaczyna się  u ich twórcy,  takiego jak badacz 
lub projektant procedury. Później, gdy dane są już 
zapisane, przekształcone i przekazane z jednej 
organizacji do drugiej, spójność danych można 
zapewnić przez stosowanie kontroli 
potwierdzających i weryfikujących  oraz, jeśli jest to 
konieczne, cyklicznej kontroli nadmiarowej (CRC). 
Projektowanie tradycyjnej procedury przyrządowej 
nie wymaga tak wysokiego poziomu spójności ze 
względu na fakt, że procedura jest oparta na 
określonej konwencjonalnej pomocy nawigacyjnej, 
którą sprawdza się regularnie w locie. Utrzymywanie 
spójności danych lotniczych zaczyna mieć krytyczne 
znaczenie wraz z wprowadzeniem nawigacji RNAV. 
 
1.4 Jest ważne, by rozumieć, że CRC zapewnia 
poziom zabezpieczenia przed utratą lub zmianą 
danych podczas elektronicznej transmisji tych 
danych, ale nie gwarantuje poprawności i 
dokładności samych oryginalnych danych 
wejściowych. Choć CRC może kształtować część 
danych podczas transmisji, nie zamierza się 
publikować CRC na mapach lotniczych. 
 
 

2. KLASYFIKACJA DANYCH DLA RNP 
 

2.1 Dane lotnicze można podzielić na trzy  
następujące kategorie spójności, przejęte z  
 
 

 
 podręcznika  ICAO World Geodetic System – 1984  
(WGS-84) Manual (Doc 9674) (Światowy system 
geodezyjny – 1984 (WGS-84) - Podręcznik): 
 
       Dane krytyczne: Przy próbie wykorzystywania 

zmienionych lub utraconych danych 
krytycznych istnieje wysokie 
prawdopodobieństwo, że statek powietrzny 
znajdzie się w sytuacji zagrażającej życiu.  
Wymagany jest poziom spójności 1 x 10-8  lub 
lepszy;  

 
       Dane istotne: Przy próbie wykorzystywania 

zmienionych lub utraconych danych istotnych 
istnieje małe prawdopodobieństwo, że statek 
powietrzny znajdzie się w sytuacji zagrażającej 
życiu. Wymagany jest poziom spójności 1 x 10-5  
lub lepszy;  

 
Dane zwykłe: Przy próbie wykorzystywania 
zmienionych lub utraconych danych zwykłych 
istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo, że 
statek powietrzny znajdzie się w sytuacji 
zagrażającej życiu. Wymagany jest  poziom 
spójności 1 x 10-3  lub lepszy.  

 
2.2 Wymagania w zakresie spójności danych 
lotniczych zależą od przewidywanego sposobu 
wykorzystania danych. Na przykład dane dotyczące 
VOR zaprojektowanego dla RNAV w końcowej 
przestrzeni powietrznej są klasyfikowane jako 
istotne, podczas gdy dane dotyczące VOR dla RNAV 
obsługi tras RNP 5 klasyfikuje się jako zwykłe. Dane 
powinny być klasyfikowane w taki sposób, aby 
najwyższe wymaganie odnoszące się do ich 
spójności było powiązane z  najbardziej krytycznym 
sposobem ich wykorzystania. 
 
2.3 Spójność krytycznych danych lotniczych 
uzyskuje się przez zastosowanie 32-bitowego 
algorytmu CRC1. Przykłady danych krytycznych 
obejmują: 
 

                                                      
1  8-bitowy algorytm CRC  zapewni ochronę poziomu  
spójności  3,9 x 10-3;  16-bitowy algorytm CRC  zapewni 
ochronę poziomu  spójności  1,5 x 10-5;  24-bitowy 
algorytm CRC  zapewni ochronę poziomu  spójności  6,0 x 
10-8;  a 32-bitowy algorytm CRC  zapewni ochronę 
poziomu  spójności  2,3 x 10-10 .  
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a) punkt precyzyjnego lądowania RNAV na 
progu drogi startowej i punkt zgrywania toru 
lotu w procedurach precyzyjnych RNP RNAV; 

 
b) elipsoidalną wysokość WGS-84 nad punktem 

progu lądowania; 
 
c) elipsoidalną wysokość WGS-84 nad punktami  

końca drogi startowej KAT I/II/III i progu; 
 
d) koniec drogi startowej kat. I/II/III i próg; 
 
e) wysokość względną przekraczania progu lub 

wysokość względną referencyjnego punktu 
drogi startowej; 

 
f) kąt  punktu ścieżki precyzyjnego zbliżania 

RNP RNAV. 
 

2.4 Spójność danych istotnych można osiągnąć 
przez wdrożenie odpowiedniego systemu 
zapewnienia jakości, przedstawionego w szczegółach 
w  RTCA DO200A/EUROCAE ED-76. Przykłady 
danych  istotnych  obejmują : 

a) długość i szerokość geograficzną większości 
pomocy nawigacyjnych, przy lotniskach i na 
trasie; 

 
b) wszystkie punkty trasowe i określające pozycję 

służące procedurze precyzyjnego podejścia;  
 
c) przeszkody znajdujące się na drodze podejścia, 

odlotu i nieudanego podejścia; 
 
d) progi na końcach drogi startowej służące 

procedurze nieprecyzyjnej; 
 
e) dane o wzniesieniach większości pomocy 

nawigacyjnych; 
 
f) wysokości bezwzględne związane z procedurą 

nieprecyzyjnego podejścia według wskazań 
przyrządów; i 

 
g) aktualne współrzędne położenia IRU wyrażone 

jako długość i szerokość geograficzna.  
 
2.5 Wymagania w zakresie spójności danych 
zwykłych mogą być spełnione  przez zastosowanie 
istniejących metod zapewnienia jakości. Przykłady 
danych zwykłych obejmują: 

a) wszystkie inne przeszkody; 
b) granice przestrzeni powietrznej;    
c) punkty referencyjne lotnisk; 
d) stanowiska postojowe statków powietrznych / 

bramy (gdy nie są używane jako aktualne 
pozycje IRU); 

e) dane o wzniesieniach większości trasowych 
pomocy nawigacyjnych; 

 

f) dane o wzniesieniach anten ILS, MLS, GBAS; 
g) segmenty drogi lotniczej; 
h) deklinacja magnetyczna pomocy nawigacyjnej 

NDB; 
i) pozycje/punkty trasowe inne niż występujące 

w procedurach podejścia według wskazań 
przyrządów i odlotów; 

j) kąty ścieżki schodzenia ILS; 
k) szerokość wiązki wzniesienia MLS; 
l) szerokość wiązki ILS; oraz 
m) granice azymutu MLS. 

 
2.6 Należy zauważyć, że dane zwykłe są tymi 
elementami informacji lotniczej, które stosuje się 
powszechnie w dzisiejszych operacjach. Normalne 
kontrole w zakresie zapewnienia jakości danych, 
jakie maja dziś miejsce, należy kontynuować, aby 
były spełnione wymagania dotyczące spójności 
danych. Dane istotne obejmują punkty trasowe 
RNAV stosowane w końcówkach przestrzeni 
powietrznej i przy progach dróg startowych 
używanych do nieprecyzyjnych podejść RNAV. Jest 
konieczne, aby wszystkie organizacje uczestniczące 
w tworzeniu i obsłudze istotnych danych spełniały 
wymagania w zakresie zapewnienia jakości podane 
w RTCA DO200A/EUROCAE RD76. Dane 
krytyczne obejmują dane związane z punktami 
ścieżki precyzyjnej i wymagają, aby badacz, 
projektant procedur i wszystkie kolejne osoby mające 
do czynienia z danymi stosowały w celu zapewnienia 
spójności danych w takich operacjach 32-bitowy 
algorytm CRC. 
 
 

3.  ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ  
LOTNICZYCH DANYCH NUMERYCZNYCH 

 
Procedury przyrządowe oparte na RNAV należy 
opracowywać przy pomocy technologii 
komputerowej. Krytyczne dane nawigacyjne muszą 
być tworzone w formacie elektronicznym z 
powiązaną wartością CRC, tak aby można było 
elektronicznie monitorować spójność na wszystkich 
etapach różnych procesów produkcyjnych. Kontrola 
CRC ma zastosowanie do specyficznego wzoru 
binarnego, a wartość CRC musi być regenerowana za 
każdym razem, gdy zmienia się format danych. 
Format pól danych, które muszą być chronione przez 
CRC w pokładowej nawigacyjnej bazie danych, jest 
wciąż na etapie opracowywania. Przewiduje się, że 
wytyczne w zakresie formatu, jaki ma być chroniony 
przez projektanta i algorytm CRC, jaki będzie 
stosowany, zostaną ujawnione w bliskiej przyszłości. 
W międzyczasie projektant powinien zapewnić, by 
wszelkie dane krytyczne dane  były chronione  i by 
wraz z zestawem danych został opublikowany 
zastosowany format i algorytm CRC. Przykład tego 
podano w poniższej tabeli: 
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______________________________________ 
 
Nazwa pozycji danych                Pozycja danych 
______________________________________ 

 
 Identyfikator lotniska                    EGCC 
 Numer drogi startowej                        24R 
 Typ operacji                        GLS RNP0.1 
 Szerokość geograficzna punktu 
  progu lądowania                         532140.76N 
 Długość geograficzna punktu  
  progu lądowania         0021533.39W 
 Wysokość względna punktu  
  progu lądowania                          249 
  Undulacja punktu progu lądowania            50 
 Wysokość przekraczania progu            50 
 Szerokość geograficzna punktu 
zgrywania toru lotu z linią centralną 

  (osią) drogi startowej                         532051.18N                                           
  Długość geograficzna punktu zgrywania  
 toru lotu z linią centralną  
  (osią) drogi startowej                      0021715.98W 
  Wysokość względna punktu zgrywania  
 toru lotu z linią centralną  
 (osią) drogi startowej                                              211 
 Wartość CRC (reprezentacja  
  szesnastkowa)              52AF07D5 
 Format – ASCII              algorytm CRC – CRC-32Q 

 
4. ATRYBUTY OPROGRAMOWANIA 

KOMPUTEROWEGO, NARZĘDZI 
 ZAPEWNIENIA JAKOŚCI I SPÓJNOŚCI  

 
Na rynku komercyjnym są dostępne rozmaite 
programy komputerowe, które mają służyć pomocą 
projektantowi procedur przyrządowych przy 
opracowywaniu procedur opartych na RNAV oraz w 

zapewnieniu jakości danych i ich spójności. Niektóre 
atrybuty tych programów mogą obejmować między 
innymi: 
 

a) narzędzie do cyklicznej kontroli 
nadmiarowej (CRC); 

 
b) transformację punktu odniesienia i projekcje  

map; 
 

c) obliczenia geodezyjne obejmujące proste i 
odwrotne obliczenia odległości i azymutu, 
przecięcia długich linii pomiędzy 
geodetykami oraz geodezyjnymi i małymi 
okręgami oraz odległości skośne; 
 

d) kontrole współliniowości; 
 

e) kontrole lokalizacji w strefie geograficznej; 
 

f) wygodną metodę przechowywania, 
gromadzenia, śledzenia i odzyskiwania 
plików z danymi; oraz 
 

g) podręcznik użytkownika, przewodnik z 
zakresu  spójności danych, szkolenie 
użytkownika i aktualizacje 
oprogramowania.  
 

 
Bibliografia – Industry Requirements for 
Aeronautical Information. Draft RTCA DO-
201A/EUROCAE ED-77(Final Draft, 3 May 
1999) (Wymagania przemysłu w zakresie 
informacji lotniczej. Projekt RTCA DO-
201A/EUROCAE ED-77 (ostateczna wersja 
projektu, 3 maja 1999 r.) 

 
 
 

________________________
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Załącznik C5 

 
Zakończenia torów lotu

 
1. WSTĘP 

 
1.1 Niniejszy załącznik zawiera informacje i 
wytyczne dotyczące wymagań dla lotniczej 
nawigacyjnej bazy danych, których spełnienie jest 
konieczne do współpracy z operacyjnymi 
pokładowymi systemami nawigacyjnymi. Aby było 
możliwe osiągnięcie celów wytyczonych przez grupę 
roboczą ICAO FANS, przyszłe systemy nawigacyjne 
muszą obliczać tory lotu tak, by były one zgodne i by 
wszystkie statki powietrzne pokonywały je w ten sam 
sposób. Aby można było to zrealizować, tor lotu 
musi być dokładny, pewny i powtarzalny. Jest zatem 
konieczne, aby wszystkie przyszłe systemy 
nawigacyjne realizowały niektóre funkcje związane z 
torem lotu w ten sam sposób. 
 
1.2 Trasa lotu (korytarz, szlak powietrzny, SID, 
STAR, procedura podejścia lub odlotu) 
zaprojektowana w sposób właściwy z punktu 
widzenia możliwości jej zastosowania w 
nawigacyjnych bazach danych przewiduje stałe 
osiągi statku powietrznego na wymaganym torze 
lotu.  

 
2. ZAKOŃCZENIA TORÓW LOTU 

 
2.1 Lotnictwo stosuje „koncepcję linii drogi i 
zakończeń torów lotu” do przekształcania procedur 
dolotów, odlotów i podejść w zakodowane linie 
drogi, które można interpretować i stosować w 
komputerowym systemie nawigacji. Koncepcja linii 
drogi i zakończeń torów lotu obejmuje zestaw 
określonych kodów zwanych „zakończeniami torów 
lotu”. Zakończenie toru lotu instruuje statek 
powietrzny, aby nawigował od punktu początkowego 
wzdłuż określonego toru do konkretnego punktu lub 
do warunków krańcowych. Sekwencja zakończeń 
toru lotu określa zamierzoną trasę lotu od startu 
poprzez każdy segment odlotu do punktu na trasie 
albo od trasy przez każdy segment przylotu i segment 
podejścia, do punktu nieudanego podejścia, do 
końcowego punktu drogi startowej do lądowania lub 
do punktu oczekiwania po nieudanym podejściu. 
 
2.2 Stosowana koncepcja linii drogi i zakończeń 
torów lotu jest zestawem dwóch liter, z których 
każda ma znaczenie przy opisywaniu komputerowi 
manewru lotu. Pierwsza litera wskazuje rodzaj toru 
lotu do wykonania, a druga - gdzie kończy się 
segment trasy. Na przykład bezpośrednia linia drogi 
od jednego dokładnie określonego punktu do 

drugiego będzie kodowana jako zakończenie toru 
lotu – TF. „T” reprezentuje rodzaj toru lotu do 
pokonania (w tym przypadku odcinek trasy), a „F” 
wskazuje, że końcem segmentu jest pozycja (fix).  
 
2.3 Do zakodowania wszystkich segmentów tras 
proceduralnych RNAV lotnictwo stosuje 23 różne 
zestawy zakończeń torów lotu.  Te 23 różne zestawy 
zakończeń torów lotu pokazano w tabeli poniżej i 
objaśniono w następnych punktach. Do definiowania 
procedur RNP i przestrzeni powietrznej przydatnych 
jest tylko 9 z 23 zestawów. Są one zaznaczone w 
tabeli C5-1 jako „stosowane w procedurach RNP”. 
 

3. SEGMENTY TRASOWE DO 
STOSOWANIA W PROCEDURACH RNP 

 
3.1 W procesie opracowywania procedury w 
przestrzeni powietrznej RNP bezwarunkowo mogą 
być stosowane tylko dwa rodzaje segmentów trasy - 
prosty lub zakrzywiony tor między określonymi 
punktami, zwłaszcza gdy przestrzeń powietrzna ma 
być oznaczona symbolem RNP 4 lub niższym. 
Zastosowanie tych dwu rodzajów tras gwarantuje, że 
tor lotu jest pewny, powtarzalny i przewidywalny.  
 
3.2 Pierwszy z tych segmentów trasy jest 
odcinkiem pomiędzy dwoma punktami trasowymi. 
Odcinek zostanie zakodowany przez agencję 
prowadzącą bazę danych jako linia drogi do pozycji 
(fix) lub jako odcinek TF (patrz rysunek C5-1). Jeśli 
odcinek stanowi początkowy segment toru lotu, to do 
zakodowania lub zdefiniowania punktu 
początkowego (patrz rysunek C5-2) wykorzystuje się 
początkowy namiar pozycji (fix) lub odcinek IF. W 
innym przypadku pierwsza pozycja (fix) (lub 
orientacyjny punkt trasowy) jest końcową pozycją 
(fix)/ punktem trasowym segmentu poprzedzającego. 
 

 
  

Rysunek C5-1. Odcinek TF.  Prosta linia drogi do 
pozycji (fix). 

 
Odcinek „TF”, linia drogi do pozycji (fix), 
przedstawia sobą ścieżkę będącą wycinkiem  
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Tabela C5-1 
 

Rodzaje 
odcinka 

Nazwa Stosowany 
w procedurach 

konwencjonalnych 

Stosowany 
w procedurach  

RNAV 

Stosowany 
w procedurach 

RNP 

IF Pozycja (fix) wstępna tak tak (preferowana) tak (preferowana)

TF Droga do pozycji (fix) tak tak (preferowana) tak (preferowana)

RF Promień do pozycji (fix) nie nie tak (preferowana)

DF Prosto  do pozycji (fix) tak tak tak (preferowana) 
FA Pozycja (fix) do wysokości 

bezwzgl. 
tak tak tak (preferowana) 

CF Kurs  do pozycji (fix) tak tak tak (do usunięcia) 
HF Oczekiwanie do pozycji (fix)  

(i wyjście) 
tak tak tak (nowe kryteria 

oczekiwania RNP) 

HA Oczekiwanie do wysokości 
(wznoszenie) 

tak tak  

HM Oczekiwanie na zezwolenie tak tak  
PI Proceduralny zakręt  dla 

przechwycenia 
tak nie nie 

CA Kurs do wysokości  
(wznoszenie)

tak nie nie 

CI Kurs na przechwycenie tak nie nie 
CD Kurs na łuk DME  tak nie nie 
CR Kurs na radial VOR tak nie nie 
FC Kurs od pozycji (fix) tak nie nie 
FD Pozycja (fix) do łuku DME tak nie nie 
FM Wektory od pozycji (fix) tak nie nie 
AF Łuk DME do pozycji (fix) tak nie nie 
VD Kurs do łuku DME  tak nie nie 
VA Kurs na wysokość (wznoszenie) tak nie nie 
VM Kurs (wektory)  tak nie nie 
VI Kurs na przechwycenie tak nie nie 
VR Kurs na radial VOR tak nie nie 

 
wielkiego koła między dwoma określonymi punktami 
trasowymi. Ponieważ kurs jest obliczany w oparciu o 
szerokości i długości geograficzne definiujących 
punktów trasowych, w rezultacie otrzyma się raczej 
kursy rzeczywiste, a nie magnetyczne. Model 
deklinacji magnetycznej w FMS dostosowuje 
pożądany kurs tak, aby na tablicy przyrządów pilota 
był wyświetlany kurs magnetyczny, nie będzie to 
jednak miało wpływu na drogę statku powietrznego 
nad powierzchnią ziemi. Odcinek TF, z punktu 
widzenia projektanta FMS, jest prawdopodobnie 
najłatwiejszy do realizacji. Wymagania w stosunku 
do bazy danych są minimalne w tym sensie, że 
potrzebne są tylko współrzędne definiujących 
punktów trasowych. Ponieważ końcowe punkty 
odcinka TF są określane przez ich współrzędne, ten 
typ odcinka daje w rezultacie najbardziej precyzyjnie 
określoną drogę nad terenem. Odcinek TF jest 
stosowany przy opracowywaniu wszystkich procedur 
RNAV.  
 

 

 
 
 

 
 

Rysunek C5-2.  Odcinek IF.  Początkowa 
pozycja (fix) 

 
  

Odcinek „IF”, początkowa pozycja odcinka (fix), jest 
punktem, w którym zaczyna się tor lotu. Odcinek IF 
nie jest fragmentem trasy i nie określa sam w sobie 
jej pożądanego przebiegu. Jest on stosowany w 
połączeniu z innymi rodzajami odcinków, takimi np. 
jak odcinek TF w celu zdefiniowania początku 
pożądanej trasy. 
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3.3 Drugi segment trasy, który zapewni 
kontrolowanie RNP, jest segmentem trasy zakrzywionym 
po łuku ze środkiem w określonym punkcie (punkt B na 
rysunku C5-3). Zakrzywiony segment trasy stosuje się tam, 
gdzie jest wymagana zmiana kursu i zostanie on 
zakodowany, jako  łuk o stałym promieniu do pozycji (fix) 
lub odcinek RF.  Zakrzywiony segment trasy zaczyna się w 
końcowym punkcie trasowym segmentu poprzedzającego 
(punkt A na rysunku C5-3) i kończy na innym punkcie 
trasowym (punkt C na rysunku C5-3). Obie ścieżki, 
wejściowa i wyjściowa, powinny być styczne do łuku 
zakrzywionego odcinka, a końcowy punkt segmentu 
poprzedzającego powinien leżeć na łuku.  Sam 
zakrzywiony tor jest obliczany przez system awioniki z 
wykorzystaniem końcowego punktu trasowego/pozycji, 
kierunku zakrętu segmentu oraz środka łuku, z których 
wszystkie są zdefiniowane w nawigacyjnej bazie danych. 
Promień oblicza się jako odległość od środka zakrętu do 
końcowego punktu trasowego/pozycji. Procedura powinna 
być opracowana z dostarczeniem wszystkich wymaganych 
danych, w tym: 
 

a) położenia geograficznego środka łuku;  
  
b) położenia geograficznego trasowego punktu 

zakończenia promienia; oraz 
 

c) położenia geograficznego trasowego 
punktu/pozycji zakończenia segmentu 
poprzedzającego.  

 
 

 
 

Rysunek C5-3.  Odcinek RF.  Łuk o stałym promieniu 
do pozycji (fix) 

 
 
Odcinek „RF”, łuk o stałym promieniu do pozycji (fix), jest 
nazywany odcinkiem precyzyjnego łuku. Jego głównym 
zastosowaniem są procedury krzywoliniowe. Umożliwia on 
uwzględnianie promieni łuku do 0,001 NM. W środku łuku 
nie wymaga się żadnej pomocy nawigacyjnej. W 
samolotowej nawigacyjnej bazie danych ARINC 424 opis 
tego typu odcinka jest tak sformułowany, że umożliwia 
pewną samoczynną kontrolę błędów. Odcinek RF będzie na 
ogół miał przed sobą i za sobą odcinki TF, które są styczne 
do łuku. 
 

 

4. STREFY OCZEKIWANIA DLA 
PRZESTRZENI POWIETRZNEJ RNP  

 
4.1 Chroniona przestrzeń powietrzna dla stref 
oczekiwania w granicach przestrzeni RNP, dla potrzeb 
RNAV i statków powietrznych wyposażonych w system 
FMS, będzie się zasadniczo różnić od strefy chronionej dla 
oczekiwania tradycyjnego. Oczekiwania RNP RNAV mają 
w założeniu korzystać z zalet wykonywania lotów po ściśle 
określonym torze z zapewnionym wcześniej poziomem 
spodziewanej dokładności systemu. Niektóre istotne 
różnice między oczekiwaniami RNP RNAV i 
oczekiwaniami innymi niż RNP RNAV są następujące: 
a) oczekiwania wg RNP RNAV eliminują wymaganie 

przelotu nad wyznaczoną pozycją (fix) oczekiwania po 
wejściu w strefę, co pozwala na zmniejszenie 
przestrzeni niezbędnej dla oczekiwania po tej stronie 
pozycji (fix) oczekiwania, po której nie jest ono 
realizowane; oraz  

b)  strefa oczekiwań RNP RNAV jest oparta na schemacie 
z dwoma zakrętami 180° zamiast na torze 
wyznaczonym przez masę powietrza (opartym na 
maksymalnym kącie przechylenia). 

4.2 Zaprojektowanie strefy oczekiwań dla RNP 
RNAV umożliwi systemom nawigacyjnym utrzymanie 
kontroli podczas oczekiwania w przestrzeni RNP. Po 
wejściu do strefy oczekiwań oczekiwanie można 
zakończyć na trzy sposoby opisane za pomocą niżej 
zdefiniowanych linii drogi i zakończeń torów lotu.  
4.3 Segment trasy odpowiadający oczekiwaniu do 
pozycji (fix) jest ścieżką oczekiwania kończącą się na 
pierwszym skrzyżowaniu pozycji oczekiwania (fix)/punktu 
trasowego po wykonaniu wlotu do strefy oczekiwania. 
Odcinki HF są powszechnie stosowane dla lotów z 
nawrotem podczas procedur podejść przyrządowych. 
Odcinek trasy odpowiadający oczekiwaniu do wysokości 
bezwzględnej (HA) jest schematem oczekiwania ze 
wznoszeniem, kończonym automatycznie przy najbliższym 
skrzyżowaniu z punktem wyczekiwania nad pozycją (fix) 
/punktem trasowym po osiągnięciu przez statek powietrzny 
określonej wysokości bezwzględnej. Segment trasy z 
oczekiwaniem na ręczne zakończenie (HM) ma postać 
ścieżki w strefie oczekiwania, która jest kończona ręcznie 
przez pilota. Jest to często wykorzystywane wtedy, kiedy 
pilot czeka na dalsze zezwolenia ATC. Patrz rysunek C5-4. 
        

 
 

Rysunek C5-4. Odcinki HF, HA i HM.  Oczekiwanie 
do pozycji (fix), oczekiwanie do wysokości bezwzględnej 

i oczekiwanie do zakończenia ręcznego. 
Odcinek „HA” - oczekiwanie do wysokości 
bezwzględnej - jest przewidziany do wznoszenia 
wewnątrz strefy oczekiwania. Po
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 osiągnięciu końcowej wysokości bezwzględnej FMS 
zapewni prowadzenie z przecięciem pozycji (fix) i w 
następnym odcinku skierowanie do najbliższego 
punktu trasowego przewidzianego planem lotu. 
Odcinek „HM” zapewnia dokładnie to, co wynika z 
nazwy, tj. oczekiwanie aż do ręcznego zakończenia. 
Sekwencjonowanie odcinków wymaga ręcznej 
interwencji pilota. 
 

5. SEGMENTY TRASY, KTÓRYCH NALEŻY 
UNIKAĆ PRZY OPRACOWYWANIU 

PROCEDUR RNP 
 

5.1 Opisane poniżej segmenty trasy nie są w stanie 
scharakteryzować w niepowtarzalny sposób 
zamierzonej trasy statku powietrznego we wszystkich 
okolicznościach, są zatem niespójne z celem RNP. 
Te segmenty trasy mogą jednak osiągnąć w 
ograniczonym zakresie zgodność z RNP. 
5.2 Segment trasy DF [„po prostej do pozycji 
(fix)”] jest tym segmentem, który kieruje statek 
powietrzny z nieokreślonej pozycji do określonego 
punktu trasowego (patrz rysunek C5-5). Tor lotu 
statku powietrznego na odcinku DF jest wyznaczony 
przez położenie statku powietrznego po jego 
ustabilizowaniu na linii dolotu do określonego 
położenia (fix) lub punktu trasowego. 

 

 

Rysunek C5-5.  Odcinek DF.  Prosto do pozycji 
(fix) 

Odcinek „DF”[„prosto do pozycji (fix)”] jest 
segmentem trasy (ścieżki geodezyjnej), która 
rozpoczyna się w obecnej pozycji statku 
powietrznego (w chwili bezpośredniego wlotu 
wykonanego przez pilota) lub w nieokreślonej pozycji 
od aktualnej linii drogi statku powietrznego 
bezpośrednio do określonej pozycji (fix).  System 
oblicza trasę wielkiego koła, zdefiniowaną pomiędzy 
punktem bezpośredniego wlotu i konkretnym punktem 
trasowym „do”.   
 
5.3 Kurs od pozycji (fix) do wysokości 
bezwzględnej (FA) jest stosowany do zdefiniowania 
segmentu trasy ze wznoszeniem (ścieżki 
geodezyjnej), która zaczyna się w pozycji (fix), a 
kończy w punkcie, w którym statek powietrzny 
osiąga określoną wysokość bezwzględną (patrz 
rysunek C5-6). Dla punktu na wysokości 
bezwzględnej nie jest podana żadna pozycja.  
Trasowy segment FA jest wprawdzie możliwy do 
zaakceptowania dla operacji RNP, ale nie jest dla 
nich pożądany, gdyż ze względu na nieznany punkt 
końcowy może wykazywać wysoki stopień 
zmienności na długości trasy. 

 
  

Rysunek C5-6. Odcinek FA.  Kurs od pozycji 
(fix) do wysokości bezwzględnej 
 
6. SEGMENT TRASY, KTÓREGO NALEŻY 
UNIKAĆ PO PRZEJŚCIU DO RNP 

 
Segment trasy CF [„kurs do pozycji (fix)”] jest 
stosowany w wielu istniejących procedurach podejść. 
Trasa jest definiowana przez kurs magnetyczny i 
kończy się w pozycji (fix) (patrz rysunek C5-7).  
Kurs dolotu do pozycji końcowej (fix) jest 
zapewniany przez nawigacyjną bazę danych. Ze 
względu na trudności wynikające z wpływu 
deklinacji magnetycznych segment trasy CF będzie 
stosowany w procedurach RNP tylko w okresie 
przejściowym. Oczekuje się w końcu, że będzie się 
unikać tego rodzaju segmentu trasy przy 
opracowywaniu procedur RNP i że zostanie on 
zastąpiony przez segment trasy TF [„droga do 
pozycji (fix)”]. 

 

 
 

Rysunek C5-7.  Odcinek CF.  Kurs do pozycji (fix) 
 
Odcinek „CF” [„kurs do pozycji (fix)”] określa kurs 
dolotu do konkretnego miejsca. Trasa jest 
definiowana jako ścieżka geodezyjna kończąca się w 
miejscu, które można zidentyfikować na podstawie 
jego długości i szerokości geograficznej. Kurs dolotu 
do końcowej pozycji (fix) jest zapewniany przez 
nawigacyjną bazę danych. 
 

7. SEGMENTY TRASY, KTÓRE 
    NALEŻY WYKORZYSTYWAĆ  
TYLKO PRZY PROJEKTOWANIU 
   PROCEDUR INNYCH NIŻ RNP 

 
7.1 Warunki techniczne kodowania lotniczej 
bazy danych są opracowane w taki sposób, aby 
obejmowały systemy RNAV operujące w przestrzeni 
powietrznej RNP i nie-RNP (RNAV i 
zaprojektowane konwencjonalnie). Ponieważ 
światowy system nawigacyjny przechodzi na 
środowisko całkowicie związane z RNP, systemy 
RNAV i FMS będą nadal wykorzystywane do jak 
najdokładniejszej emulacji przyrządowych procedur 
nie-RNAV. 
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7.2 Aktualnie w lotnictwie są wykorzystywane niżej 
wymienione segmenty tras; opisują one różne 
zestawy zakończeń torów lotu. Zasugerowano, aby 
unikać projektowania procedur przyrządowych, w 
których byłoby wymagane stosowanie następujących 
zestawów zakończeń torów lotu:  
       a) Odcinek zakrętu proceduralnego (PI) dla 
przechwycenia linii drogi końcowego podejścia 
określa odlotowy fragment procedury z nawrotem 
(patrz rysunek C5-8). Normalnie zakręt na 
przechwycenie jest ograniczony tylko regułą „zakręt 
w granicach odległości”, która pozwala 
komputerowemu systemowi nawigacyjnemu lub 
pilotowi na dokonanie wyboru punktu zakrętu. Punkt 
rozpoczynania zakrętu, linia drogi odlotu i kierunek 
zakrętu dla manewru zakrętu proceduralnego są 
zakodowane jako odcinek PI. 

 

 
Rysunek C5-8.  Odcinek PI.  Proceduralny zakręt 

do przechwycenia 
 
Odcinek „PI”, proceduralny zakręt do przechwycenia, 
zapewnia odwrócenie kursu dla realizacji procedury 
podejścia według wskazań przyrządów. Za nim 
następuje odcinek CF aż do FAF. Jeśli zamiast 
zakrętu proceduralnego stosowana jest procedura 
oczekiwania, to zostanie użyty odcinek HF. Jeśli jest 
stosowany kursowy nawrót kroplowy, to do jego 
skonstruowania zostanie wykorzystany odcinek FC z 
następującym po nim odcinkiem CF. 
 

b) Odcinek kursu do wysokości (CA) jest 
wznoszącym segmentem trasy, który 
zaczyna się w nieokreślonym miejscu i 
kończy w nieokreślonym miejscu po 
osiągnięciu wyznaczonej wysokości 
bezwzględnej (patrz rysunek C5-9).   

 

 
Rysunek C5-9.  Odcinek CA. Kurs do wysokości 

bezwzględnej. 
Odcinek „CA” kursu do wysokości bezwzględnej 
sprawi, że statek powietrzny będzie leciał wzdłuż 
określonej linii drogi aż do osiągnięcia końcowej 
wysokości bezwzględnej. Różnica między odcinkiem 
VA i CA jest łatwo dostrzegalna w warunkach 
bocznego wiatru. Wolniejszy statek powietrzny, 

lecący na odcinku VA, będzie wystawiony na 
działanie bocznego wiatru przez dłuższy czas, a jego 
znos będzie większy niż znos szybszego statku 
powietrznego. Na odcinku CA kąt znoszenia jest 
korygowany w taki sposób, aby wszystkie statki 
powietrzne leciały po tym samym torze nad ziemią. 
Na odcinku CA zakończenie toru wciąż znajduje się 
w niezdefiniowanym położeniu. Choć jest 
zdefiniowana linia drogi, to punkt, w którym statek 
powietrzny osiągnie końcową wysokość bezwzględną 
nie jest zdefiniowany. Odległość pokonana wzdłuż 
trasy, kończąca odcinek, będzie funkcją osiągów 
statku powietrznego i warunków środowiskowych. 

c) Odcinek kursu do przechwycenia (CI) jest 
stosowany do zdefiniowania segmentu trasy, 
który zaczyna się w nieokreślonym punkcie i 
przecina następny segment w miejscu, w 
którym nie wyznaczono żadnego punktu 
przecięcia ani punktu zakrętu (patrz rysunek 
C5-10). 

   

 
Rysunek C5-10.  Odcinek CI.  Kurs do 

przechwycenia kolejnego odcinka 
Odcinek „CI” kursu do przechwycenia kolejnego 
segmentu jest stosowany do zdefiniowania segmentu 
trasy przecinającego kolejny segment, na którym nie 
wyznaczono żadnego punktu przecięcia ani punktu 
zakrętu.    

d) Odcinek kursu do łuku DME (CD) jest 
segmentem trasy, który zaczyna się w 
nieokreślonym punkcie i kończy w odległości 
DME dyktowanej przez urządzenie pomocy 
nawigacyjnej (patrz rysunek C5-11).   

 

 
  
Rysunek C5-11.  Odcinek CD. Kurs do łuku DME  
Odcinek „CD” kursu do łuku DME jest segmentem 
trasy, który kończy się w odległości DME 
podyktowanej przez pomoc nawigacyjną innej niż ta, 
która zapewnia naprowadzanie kursowe. 

e) Odcinek kursu do radiala VOR (CR) jest 
segmentem trasy, który zaczyna się w 
nieokreślonym punkcie i kończy we wcześniej 
niezdefiniowanym miejscu przecięcia radialu 
(patrz rysunek C5-12).   
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Rysunek C5-12.  Odcinek CR.  Kurs na przecięcie 
radialu 

Odcinek „CR” kursu do radiala VOR jest segmentem trasy, 
który kończy się we wcześniej nie zdefiniowanym miejscu 
przecięcia radialu (patrz rysunek C5-12).   
 

f) Odcinek kursu od pozycji (fix) do wyznaczonej 
odległości (FC) jest segmentem trasy od pozycji (fix) 
lub punktu trasowego do miejsca położonego w 
określonej odległości. Położenie końcowego punktu 
jest niepewne, ponieważ definicja geodezyjna i 
magnetyczne parametry odniesienia są obarczone 
błędem (patrz rysunek C5-13).   

 

 
    
Rysunek C5-13.  Odcinek FC.  Kurs od pozycji (fix) do 

określonej odległości na trasie 
 
Odcinek „FC” kursu od pozycji (fix) do wyznaczonej 
odległości jest segmentem trasy od pozycji (fix) do miejsca 
znajdującego się w określonej odległości, lecz mającego 
niezdefiniowane położenie. Nie ma potrzeby wyznaczania 
pozycji (fix) przez DME. Odległość jest obliczana tak, aby 
początkową pozycją (fix) mógł być np. VOR, punkt 
przecięcia albo jakikolwiek punkt trasowy istniejący w 
nawigacyjnej bazie danych statku powietrznego. 

 
g) Odcinek kursu od pozycji (fix) do odległości 
określonej łukiem DME (FD) jest fragmentem trasy, 
który zaczyna się w pozycji (fix), a kończy w 
odległości DME od pomocy nawigacyjnej (patrz 
rysunek C5-14).   

 

 

    
Rysunek C5-14.  Odcinek FD.  Kurs od pozycji (fix) do 

łuku DME 
 
Odcinek „FD” kursu od pozycji (fix) do określającego 
odległość łuku DME (FD) jest segmentem trasy, który 
zaczyna się w pozycji (fix), a kończy w odległości DME od 
pomocy nawigacyjnej, innej niż ta, która zapewnia 
naprowadzanie kursowe. Punkt określający końcową 
odległość DME nie musi stanowić pozycji (fix) odniesienia 
i nie musi leżeć na linii drogi. 

h) Odcinek kursu od pozycji (fix) do zakończenia 
ręcznego (FM) jest stosowany wtedy, kiedy 
oczekuje się, że o końcu segmentu trasy zdecyduje 
wektorowanie radarowe (patrz rysunek C5-15).   

 
 

 

    
Rysunek C5-15.  Odcinek FM.  Od pozycji (fix) do 

zakończenia ręcznego 
 
 
Odcinek „FM” kursu od pozycji (fix) do zakończenia 
ręcznego jest stosowany wtedy, kiedy oczekuje się, że o jego 
końcu zdecyduje wektorowanie radarowe. Ten typ odcinka 
nie zapewni automatycznej kolejności odcinków.  
 

i) Odcinek łuku DME do pozycji (fix) (AF)  
 jest łukowatym segmentem trasy, który może 
rozpoczynać się w dowolnym nieokreślonym 
punkcie łuku, lecz kończy się w określonej 
pozycji (fix) lub punkcie trasowym (patrz 
rysunek C5-16). 

 

 

   
Rysunek C5-16.  Odcinek AF.  Od łuku do pozycji (fix) 

 
 
 

Odcinek „AF”, od łuku DME do pozycji (fix), jest 
łukowatym segmentem trasy, który swój początek może 
mieć w dowolnym nieokreślonym punkcie łuku, lecz kończy 
się w określonej pozycji (fix). Pomoc nawigacyjna musi 
znajdować się w środku łuku, a minimalny promień ma 
długość 4 NM. Dokładność promienia łuku wynosi 0,1 NM. 
Zakończenie toru jest definiowane przez końcowy radial 
VOR służącego jako punkt odniesienia.  
 

 
j)  Odcinek kursu do łuku DME (VD) jest 

segmentem trasy odlotu albo nieudanego 
podejścia w sytuacjach, gdy do realizacji 
wznoszenia (patrz rysunek C5-17) został 
określony raczej kurs, a nie linia drogi. Położenie 
przechwytywanego punktu, określającego 
odległość od DME, będzie zmieniać się na łuku 
w zależności od wiatrów.  
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Rysunek C5-17.  Odcinek VD.  Kurs do punktu 
odległości wskazanej DME 

 
Odcinek „VD” kursu do punktu odległości wskazanej DME 
jest podobny do odcinka VA z tym wyjątkiem, że 
zakończeniem toru jest odległość wskazana DME, a nie 
wysokość bezwzględna. Podobnie jak odcinek VA, kończy 
się on w nieokreślonym punkcie, tym razem leżącym na 
łuku DME. Do wdrożenia tego typu odcinka nie jest 
wymagane, by FMS miał interfejs dla DME. Położenie 
DME jest zapisane w bazie danych, tak więc system łatwo 
oblicza jej odległość od urządzenia.  
 

k) Odcinek kursu do wysokości bezwzględnej (VA) 
jest odlotowym segmentem trasy, w sytuacjach, 
kiedy do realizacji wznoszenia określono raczej 
kurs, a nie linię drogi (patrz rysunek C5-18). 
Odcinek kończy się na określonej wysokości 
bezwzględnej bez ustalonej pozycji końcowej.  

 

 

Rysunek C5-18. Odcinek VA. Kurs do wysokości 
bezwzględnej 
 
Instrukcja „z kursem pasa do 8000 ft” podlega 
zakodowaniu w bazie danych jako „kurs do wysokości 
bezwzględnej” opisany jako odcinek „VA”. „V” jest użyte 
jak w słowie ”Vector (wektor), ponieważ litery „H” używa 
się do opisania odcinka oczekiwania (hold). Ponieważ ten 
odcinek jest zaimplementowany w systemie zarządzania 
lotem FMS, system odczytuje kurs busoli i dostarcza do 
pilota automatycznego lub wskaźnika dyrektywnego 
komendę sterującą, która wyzeruje wszelkie odchylenia od 
pożądanego kursu. FMS będzie również monitorował 
sygnał o wysokości ciśnieniowej (QNH), a następnie, po 
osiągnięciu końcowej wysokości bezwzględnej, ustawiał 
odcinki w kolejności. Odcinek VA wymaga otrzymania dwu 
sygnałów wejściowych – z busoli i z wysokościomierza. W 
przypadku instalacji lekkich statków powietrznych nie 
można założyć, że jest dostępny sygnał z busoli. W 
większości lekkich statków powietrznych busola jest 
prostym układem żyroskopowym o napędzie próżniowym, 
który nie jest zdolny do dostarczania danych o kursie do 
jakiegokolwiek urządzenia zewnętrznego. Zazwyczaj dane z 
busoli i dane o wysokości bezwzględnej mają swoje źródło 
w sygnałach synchronizacji prądu przemiennego. Wynika z 
tego wymaganie posiadania falownika, którego nie ma w 
większości samolotów jednosilnikowych i lekkich 
samolotów dwusilnikowych. Ponieważ zakończeniem 
odcinka VA toru jest wysokość bezwzględna, ma on 
swój koniec na powierzchni ziemi w miejscu, którego nie 

można zdefiniować. Wpływ wiatru na linię drogi statku 
powietrznego jest nieznany, podobnie jak na gradient 
wznoszenia. Choć nie jest to problem sam w sobie, to 
nakłada on pewne ograniczenia na możliwość połączenia z 
następnymi rodzajami odcinków. Odcinek VA jest zwykle 
stosowany jako pierwszy odcinek w odlocie według 
wskazań przyrządów. Odloty są zwykle kodowane jako 
odcinek, w którym lot odbywa się kursem drogi startowej 
do wysokości 400 ft AGL.  Ten sposób kodowania procedur 
zapobiega wykonywaniu niepożądanych manewrów na 
małych wysokościach.  
 

l) Segment trasowy kurs do zakończenia ręcznego 
(VM) jest stosowany bardzo powszechnie przy 
opracowywaniu procedur jako segment 
zawierający wskazanie kursowe. Segmenty te 
występują zazwyczaj również w sytuacjach, w 
których ATC planuje wektorowanie radarowe 
(patrz rysunek C5-19). 
 
 

 
       

Rysunek C5-19.  Odcinek VM.  Kurs do zakończenia 
ręcznego 

 
Odcinek „VM”, kursu do zakończenia ręcznego, będzie 
wymagał ręcznej interwencji w celu przejścia do 
następnego odcinka. Odcinek ten pozwala pilotowi 
zareagować na wektorowanie ATC podczas opuszczania 
systemu FMS pokazywanego na przyrządach i sprzężonego 
z układem sterowania lotem. 
 
 

m) Odcinek kursu do przechwycenia kolejnego 
odcinka (VI) jest segmentem trasy do 
nieokreślonego punktu na kolejnym segmencie 
ustalonej trasy (patrz rysunek C5-20). 

 
 

 
 

Rysunek C5-20.  Odcinek VI.  Kurs do przechwycenia 
kolejnego odcinka. 

 
Odcinek „VI” kursu do przechwycenie najbliższego 
odcinka kończy się przechwyceniem następnego odcinka, 
po którym ma się odbywać lot, zwykle radiala VOR. Tak 
jak w przypadku wszystkich odcinków zawierających 
element ścieżki kursowej, zakończeniem toru jest pozycja 
nieokreślona, bowiem odcinek nie określa drogi statku 
powietrznego. Innym aspektem możliwości wykorzystania 
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tych danych przez FMS jest to, co wynika z typu tego 
odcinka. Kurs, który ma zostać przechwycony, jest 
wyrażony, jako kurs magnetyczny. Kąty drogi, jakie 
powstają w wyniku obliczeń pozycji, są kątami drogi 
geograficznymi. Aby przetworzyć je na magnetyczne, 
system FMS musi zawierać jakiś model matematyczny 
deklinacji magnetycznej ziemi, którego używa do 
obliczania deklinacji magnetycznej dla określonej 
szerokości i długości geograficznej. Nie mając tej 
możliwości, FMS nie może realizować lotu wzdłuż odcinka 
VI. Jakiekolwiek błędy w modelu deklinacji magnetycznej 
odbiłyby się na przechwyceniu. Ponieważ deklinacja 
magnetyczna w dowolnym punkcie jest zmienna w czasie, 
model powinien być dynamiczny, tj. dostosowujący 
wielkość deklinacji do daty. Pewne systemy korzystają ze 
sztywnego kilkuletniego modelu deklinacji, czego wynikiem 
jest poprawa wyników obliczeń deklinacji magnetycznej w 
okresie kilku lat; potem wyniki te stopniowo się pogarszają. 
Pewne systemy upraszczają obliczenia, stosując mniejszą 
liczbę współczynników, to jednak pogarsza dokładność. 
Najgorszy przypadek dla modelowania deklinacji 
magnetycznej występuje na północnych szerokościach 
geograficznych ze względu na bliskość bieguna 
magnetycznego Ziemi. W większości systemów istnieje 
pewna szerokość geograficzna odcięcia dla ich modeli 
deklinacji magnetycznej, poza którą jest wymagane ręczne 
wprowadzanie deklinacji do FMS.  
 

n) Odcinek kursu do radiala VOR (VR) jest 
segmentem trasy mającym koniec w punkcie 
przecięcia z radialem, kiedy punkt 
przechwycenia nie został zdefiniowany (patrz 
rysunek C5-21). 

 

 

Rysunek C5-21.  Odcinek VR.  Kurs do radiala VOR.  
 
 
Odcinek „VR”, biegnący do końcowego punktu na radialu, 
w pierwszej chwili wygląda podobnie jak odcinek VI. Na 
odcinku VI tworzy on jednak kolejny odcinek. Jest kilka 
możliwości do wyboru dla odcinka VR. Na przykład może 
po nim następować odcinek VA dla następnego segmentu 
wznoszenia. Więcej możliwości bazy danych wchodzi w grę 
na odcinku VR. FMS musi znać współrzędne urządzenia 
VOR. Nie jest tu problemem lokalna deklinacja 
magnetyczna, ale baza danych musi znać deklinację w 
miejscu instalacji VOR.  
 

8. KODOWANIE PÓL ZAKRĘTU 
                                I ODLEGŁOŚCI 

 
Koncepcja linii drogi zakończeń torów lotu musi być 
dostosowana do osiągów różnych typów statków 
powietrznych. Aby to wymaganie było spełnione, 
dokument ARINC Specification 424 ustanawia pewne 
wartości służące do kodowania zakończeń torów lotu.  
 
 

Zostały one ustanowione przez lotnictwo po to, aby 
dostawcy baz danych mogli kodować pola zakrętu i 
odległości według jednego zbioru zasad. Jeśli w informacji 
źródłowej o oficjalnej procedurze zawarte są inne wartości 
niż wymienione poniżej, to należy stosować wartości 
źródłowe.  
 

a) Prędkość. Do obliczania odległości na podstawie 
czasu (3, 5 NM na minutę) będzie stosowana 
prędkość względem ziemi wynosząca 210 
węzłów. W przypadku zakończeń toru lotu kursu 
nawrotu, jeśli w informacji źródłowej nie są 
podane czas i odległość, przed wykonaniem 
zakrętu w stronę dolotu będzie stosowana 
minimalna odległość 4,3 NM; 

 
b) Kąt przechylenia. Przy obliczaniu promieni 

zakrętu będzie stosowany maksymalny kąt 
przechylenia 25°. Wykonanie pełnego zakrętu 
180° będzie wymagało średnicy minimum 4 NM;  
 

c) Prędkość wznoszenia. Do obliczeń będzie 
przyjmowana prędkość wznoszenia 500 stóp na 
jedną milę morską. W przypadku nieudanego 
podejścia prędkość wznoszenia rozpocznie się w 
punkcie nieudanego podejścia. W procedurach 
odlotowych prędkość wznoszenia rozpocznie się 
w punkcie startowym drogi startowej, chyba że w 
informacji źródłowej podano inaczej; 

  
d) Procedury „kroplowe”. Jeśli w informacji 

źródłowej nie jest podany limit odległości lub jeśli 
podano tylko czas, to do określenia długości 
odcinka odlotowego dostawcy baz danych będą 
korzystać z tabeli C5-2;  

 
 

Tabela C5-2. Procedury „kroplowe” 
           __________________________________________   
            Kąt odchylenia       NM Czas w odlocie 

______________________________________ 
        18             10,5        2:45 
        20              9,5                    2:30 
        22              8,6        2:15 
        24              7,9        2:00 
        26              7,3        1:55 
        28              6,8        1:45 
        30              6,3        1:40 
        32              5,9        1:30 
                       34              5,6        1:28 
                       36              5,3                    1:23 
                       38              5,0        1:18 
                       40                  4,7                    1:14 
                     42             4,5                  1:10 
                     44             4,3                  1:07 
______________________________________ 
 
Uwaga. - Niniejsza tabela jest oparta na założeniu 
prędkości 210 węzłów i wysokości gęstościowej 5000 
stóp. Jakiekolwiek procedury, których nie obejmuje 
powyższa tabela, nie podlegają kodowaniu. 
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e) Kąty przechwytywania. Jeśli informacja 
źródłowa nie określa w procedurze kąta, pod 
którym ma nastąpić przechwycenie, to będą 
stosowane następujące kąty: 

 
1) 30° w fazie przejściowej podejścia w 

celu przechwycenia ścieżki kierunku 
radiolatarni kierunku 

 
2) 30° do 45° we wszystkich innych 

procedurach; oraz 
 
3) zakończenie toru lotu VI oraz 

przechwycenie pod kątem 30° do 45°, 
jeśli na bieżącym odcinku jest 
oznaczona pozycja (fix), po której 
następuje odstęp 3 NM lub większy 
między początkiem zakrętu a linią drogi 

na odcinku, który ma być 
przechwycony.  
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PUBLIKACJE TECHNICZNE ICAO
  

 
W poniższym omówieniu podano informacje o  
statusie różnych serii publikacji technicznych 
wydawanych przez Międzynarodową Organizację 
Lotnictwa Cywilnego, jak również opisano w sposób 
ogólny ich zawartość. Nie ujęto w nim publikacji 
specjalistycznych, które nie kwalifikują się wyraźnie 
do żadnej z tych serii, takich jak Katalog Map 
Lotniczych (Aeronautical Chart Catalogue) lub 
Tablice Meteorologiczne dla Międzynarodowej 
Nawigacji Lotniczej (Meteorological Tables for 
International Air Navigation). 
 
Międzynarodowe Standardy i Zalecane Metody 
Postępowania są przyjmowane przez Radę  zgodnie 
z artykułami 54, 37 i 90 Konwencji o 
międzynarodowym lotnictwie cywilnym i dla 
wygody nazywa się je Załącznikami do Konwencji. 
Jednolite stosowanie przez Umawiające się Państwa 
warunków technicznych zawartych w 
Międzynarodowych Standardach uznaje się za 
niezbędne dla bezpieczeństwa lub prawidłowości 
międzynarodowej żeglugi powietrznej, natomiast 
jednolite stosowanie warunków technicznych  
zawartych w Zalecanych Metodach Postępowania 
jest traktowane jako pożądane w interesie 
bezpieczeństwa, prawidłowości lub sprawności 
międzynarodowej żeglugi powietrznej. Znajomość 
wszelkich różnic między krajowymi przepisami 
krajowymi lub praktykami stosowanymi przez 
Państwo a przepisami i sposobami postępowania 
ustanowionymi przez Międzynarodowe  Standardy 
jest istotna dla prawidłowości lub sprawności 
międzynarodowej żeglugi powietrznej. W przypadku 
niezgodności z Międzynarodowym Standardem 
Państwo jest właściwie zobowiązane, zgodnie z 
Artykułem 38 Konwencji, powiadomić Radę o 
wszelkich różnicach. Dla bezpieczeństwa żeglugi 
powietrznej ważna może być również znajomość 
różnic w stosunku do Zalecanych Metod 
Postępowania i choć Konwencja nie nakłada w tym 
względzie żadnych zobowiązań na Umawiające się 
Państwa, to Rada zachęciła je do powiadamiania o 
takich różnicach w dodatku do powiadamiania o 
różnicach dotyczących Międzynarodowych 
Standardów.  
 
Procedury Służb Żeglugi Powietrznej (PANS) są 
zatwierdzane przez Radę do stosowania na całym 
świecie. W swojej większości obejmują one 
procedury operacyjne uznawane za nieosiągające 

  
jeszcze dostatecznego stopnia dojrzałości, aby mogły 
zostać przyjęte jako Międzynarodowe Standardy i 
Zalecane Metody Postępowania, jak również materiał 
o bardziej trwałym charakterze, który jest uważany 
za zbyt szczegółowy, by mógł zostać zamieszczony 
w Załączniku, albo jest zbyt podatny na częste 
zmiany, dla których wprowadzania procesy opisane 
w Konwencji byłyby zbyt uciążliwe.    
 
Regionalne Procedury Uzupełniające (SUPPS) 
mają status podobny do statusu PANS pod tym 
względem, że są zatwierdzane przez Radę, ale tylko 
do stosowania w określonych regionach. Są 
przygotowywane w skonsolidowanej formie, bowiem 
pewne procedury odnoszą się do regionów  
pokrywających się lub są wspólne dla dwu lub więcej 
regionów. 
 
 
 
 
 

___________________________ 
 

Niżej wymienione publikacje są przygotowywane z 
upoważnienia Sekretarza Generalnego zgodnie z 
zasadami i polityką zatwierdzonymi przez Radę. 
 
Podręczniki Techniczne zawierają wskazówki i 
informacje rozszerzające Międzynarodowe Normy, 
Zalecane Metody Postępowania i PANS, których 
wprowadzenie w życie mają ułatwić. 
 
Plany Żeglugi Powietrznej zawierają szczegółowe 
wymagania dla urządzeń i służb obsługujących 
międzynarodową żeglugę powietrzną w 
odpowiednich Regionach Żeglugi Powietrznej ICAO. 
Plany te są przygotowywane z upoważnienia 
Sekretarza Generalnego w oparciu o zalecenia ze 
spotkań poświęconych żegludze powietrznej w 
regionach i działań Rady na tym polu. W celu 
uwzględniania zmian w wymaganiach i w stanie 
zaawansowania wdrażania zalecanych urządzeń i 
służb do planów wnosi są okresowo poprawki.  
 
Okólniki ICAO udostępniają specjalistyczną 
informację interesującą Umawiające się Państwa. 
Obejmują również opracowania poświęcone  
tematom technicznym. 
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