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REORGANIZACJA TRAS MRT 
1. Wstęp   

Do dnia 02 maja 2013r. w AIP Polska opublikowane były segmenty MRT, na bazie których 
wyznaczone zostały stałe trasy MRT.  

 

 

Rys.1 organizacja siatki tras MRT do 02 maja 2013 r.  

 

PAŻP dokonał analizy wykorzystywania poszczególnych tras MRT(segmentów) za lata 2011 
i 2012. Analiza wykazała znaczny spadek ilości aktywacji poszczególnych segmentów. 
Poniżej przedstawiamy mapki obrazujące graficznie  jej wyniki:  
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Rysunek 2.  Aktywność tras MRT w roku 2011 

 

 

 

Rysunek 3.  Aktywność tras MRT w roku 2012 
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Użytkownik planujący loty na niskich wysokościach mógł zamówić tylko te trasy które były 
opublikowane w AIP.  

 

Rysunek 4 .  Nieefektywny sposób aktywowania tras MRT 

 

Ponadto użytkownicy bardzo często zmuszeni byli do zamawiania kilku tras równocześnie, 
natomiast wykorzystywali jedynie wybrane segmenty, pasujące do realizowanego zadania. 
Pozostała część tras MRT była aktywowana była niepotrzebnie.  

 

2. Opis wprowadzonej zmiany 

Na podstawie przedstawionych analiz wykorzystania poszczególnych segmentów MRT w 
latach 2011-2012  i w uzgodnieniu ze stroną wojskową została opracowana siatka 
dostępnych segmentów MRT, wyznaczania ich przebiegu i publikacji.  
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Rysunek 5.  Aktywność tras MRT w roku 2013 

 

 

Rysunek 6.  Siatka segmentów MRT obowiązująca od 02 maja 2013 
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Nowy sposób wyznaczania przebiegu tras i ich publik acji 

 

Na podstawie opublikowanych segmentów sieci MRT wojskowi Użytkownicy, mogą na 
każdy cykl AIRAC, opracować własne trasy MRT, dostosowane do planowanych do 
realizacji zadań. SSRL - raz w miesiącu, najpóźniej na 7 dni przed cyklem AIRAC – 
przesyła do PAŻP listę opracowanych tras MRT.  

  PAŻP wprowadza trasy do systemu ATM. Zmiany można zgłaszać co 28 dni lub pozostawić 
na dłużej – niezgłoszenie zmian stanowi automatycznie przedłużenie ich ważności w 
systemach PAŻP i możliwości ich zamawiania i aktywowania. 

Obecnie stosowane procedury w zakresie zamawiania (RQA), aktywowania i 
dezaktywowania tras MRT praktycznie nie ulegają zmianie. Jedynie na końcu RQA w 
uwagach należy podać przebieg zamawianej trasy np.:  MRT 32 (EPKS ) 29-21-28-27-41-48. 

Faktyczny przebieg trasy będzie publikowany w AUP w sekcji uwagi. 

Korzyści z wprowadzenia zmiany: 

a) zwiększenie efektywności wykorzystywania struktur przestrzeni poprzez umożliwienie 
dostosowania przebiegu tras MRT do rzeczywistych, aktualnych potrzeb Użytkownika.  

b) Użytkownik ma możliwość łatwej i szybkiej zmiany przebiegu trasy MRT  

    ( co 28 dni, bez koniczności zgody ULC i procedowania około 150 dni) 

 

c) zredukowanie zajętości przestrzeni poprzez aktywowanie tylko potrzebnych 
użytkownikowi segmentów MRT. Umożliwienie rozbicia „długich” tras na dwie – np. 
dolotową i odlotową. Przykład efektywnego aktywowania segmentów MRT (założenie 
wykonywania lotów na niskich wysokościach połączonych z wykonywaniem lotów w 
TSA10). 
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Rysunek 7.  Zobrazowanie optymalnego zaplanowania i aktywowania tras MRT 

 

c) Inny użytkownik planujący loty w rejonie planowanych MRT będzie mógł łatwiej 
zidentyfikować przebieg trasy podanej w AUP bez potrzeby sięgania do AIP. 

 


