Warszawa, 23 grudnia 2010 r.

Warszawskie ILS

Obydwa warszawskie ILS pracują w drugiej kategorii. System prowadzi statek
powietrzny do wysokości 30 m nad płaszczyzną drogi startowej przy widzialności
(RVR- Runway Visual Range) 400 m. Od marca b.r. lotnisko w Warszawie posiadające
dwie drogi startowe wyposaŜone w systemy ILS posiadają podejścia certyfikowane do
kat. II.
W przyszłym roku, ze względu na mijający przyjęty przez PAśP okres eksploatacji
urządzeń nawigacyjnych wynoszący 15 lat, DS1 zostanie wyposaŜona w nowy system
ILS. Urządzenie spełnia warunki techniczne dla kategorii III tzn. posiada bardziej
rozbudowany system monitorowania emitowanego sygnału.
Termin oddania do uŜytku nowej instalacji upływa 30 listopada 2011 i zbiega się
z zakończeniem prac związanych z remontem drogi startowej DS1.
W 2013 na drugiej drodze startowej tj. DS3 rozpoczną się prace związane z wymianą
drugiego systemu ILS, którego przyjęty okres eksploatacji równieŜ dobiega końca. RównieŜ
ten system spełniać będzie wymogi techniczne kategorii III.
Certyfikowanie operacji podejść do lądowania w kategorii wyŜszej niŜ I nie zaleŜy wyłącznie
od samego urządzenia ILS, ale równieŜ od infrastruktury lotniskowej m.in. odpowiednich
świateł na drogach startowych oraz kołowania, czy zapewnienia przez zarządzającego
portem odpowiednich słuŜb zgodnie z międzynarodowymi przepisanymi.
Na podstawie danych z ostatnich lat, moŜna powiedzieć, Ŝe na warszawskim lotnisku
jedynie przez średnio 60 godzin mamy do czynienia z warunkami ograniczonej
widzialności, które wymagały wprowadzenia wyŜszej kategorii niŜ pierwsza.
Jedynie przez średnio 30 godzin rocznie warunki pogodowe wymagają podejść do
lądowania w kategorii wyŜszej niŜ obecnie dostępna, druga.

ILS (Instrument Landing System) to system wspomagania lądowania przy ograniczonej widzialności. Ma za zadanie
prowadzić statek powietrzny z nakazanym kursem lądowania po ścieŜce podejścia. ILS występuje w trzech klasach, które
m.in. wpływają na kategorię lotniska.
o kategoria 1 - urządzenie prowadzące od granicy zasięgu do wysokości 60 m (200 stóp) nad płaszczyzną drogi
startowej przy widzialności (RVR - runway visual range) 800 m (2400 stóp). JeŜeli pas jest wyposaŜony
w światła linii centralnej i krawędziowej, to konieczny RVR moŜe być obniŜony do 600 m (1800 stóp).
o kategoria 2 - urządzenie prowadzące od granicy zasięgu do wysokości 30 m nad płaszczyzną drogi startowej
przy RVR 400 m (1200 stóp),
o kategoria 3 - urządzenie prowadzące od granicy zasięgu do punktu przyziemienia i dalej wzdłuŜ drogi startowej.
Ma trzy podkategorie:
• 3a - przy RVR 200 m (700 stóp),
• 3b - przy RVR 50 m (150 stóp),
• 3c - przy RVR równym zero.
Zasięg (pokrycie) ILS dla odbioru kierunku lądowania wynosi 30 NM.
System składa się z dwóch zespołów urządzeń:
- Nadajnik kierunku : Localizer (LLZ);
- Nadajnik ścieŜki schodzenia : Glide Path (GP) ;
Dodatkowo zestaw ILS jest uzupełniony o radiolatarnię DME do pomiaru odległości.
Polska Agencja śeglugi Powietrznej została powołana 1 kwietnia 2007 roku na mocy ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r.
o Polskiej Agencji śeglugi Powietrznej (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2006 r.) Jej zadaniem jest zarządzanie przestrzenią
powietrzną poprzez zapewnienie bezpiecznego, płynnego i efektywnego ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni
powietrznej.
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