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Miért is beszélünk a FLOW Man’t-ről?



Európai központi áramlásszervezés  
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A repülési fázisok avagy a G2G concept



Repülések tervezése
Mindennek  az alapja: az FPL
• Repülési Terv (Flight Plan – FPL)

• Egyedi FPL (individual)
• Ismétlődő (repetitive – RPL) – rendszeresen min. heti 1 alk.

• Benyújtás (Doc 4444 szerinti szabályok):
• Valamennyi IFR,
• Nemzetközi repülések
• Bármely, ellenőrzött légtérben való repülés
• TIZ-ekben való repülés
• VFR-ek, ha FL195 fölött tervezik; ha NVFR v. ha glider felhőben

• Nemzetközi repülések mindegyike az IFPS-hez (közvetlen vagy HU 
szolgálatokon keresztül nyújthatók be)

• Idők, formátumok, kapcsolódó közlemények rögzítettek, 
szabványok!



A ‚klasszikus’ 
FPL1.

2.

3.



FPL – „közlemény” formátumban



Ahogyan az RPL kérelem kinéz…



NM, Online FPL benyújtás az IFPS-hez
https://www.public.nm.eurocontrol.int/PUBPORTAL/gateway/spec/PORTAL.18.5.1.1.61/gwt-detached-
view.jsp?_portal_context=/gateway/spec/PORTAL.18.5.1.1.61:/PUBPORTAL/gateway/spec/PORTAL.18.5.1.1.61:TAC:1417651200000:0:1417694655111:0:&_view_id=IFPUV_DETACHED_LIST&
_parameter_set_id=16&_dataset_info=

mailto:https://www.public.nm.eurocontrol.int/PUBPORTAL/gateway/spec/PORTAL.18.5.1.1.61/gwt-detached-view.jsp?_portal_context=/gateway/spec/PORTAL.18.5.1.1.61:/PUBPORTAL/gateway/spec/PORTAL.18.5.1.1.61:TAC:1417651200000:0:1417694655111:0:&_view_id=IFPUV_DETACHED_LIST&_parameter_set_id=16&_dataset_info=


A 
HungaroControl

online FPL 
nyomtatványa



Az IFPS…

Bruxelles-Haren, RCTRL HQ, BE Bretigny, ECTRL R&D Centre, F



• CFMU – Central Flow 
Management Unit

Ma:
• ATFCM – Air Traffic

Flow and Capacity
Management



A repülési fázisok avagy a G2G concept



A deklarált szektor-kapacitás, mint bázis adat…



NETWORK OPERATIONS (1)

•Stratégiai fázis (7 nap+)
• NM, útvonal-rendszer, légtér-használati előtervezés, 

elemzések, shortfalls in capacity, stb… 
• „Cooperative” együttműködés (NM, ANSP-k, A/Ds, 

airspace users, MIL;
• Szimulációk
• Fő output: NOP (Network Ops Plan)

https://www.public.nm.eurocontrol.int/PUBPORTAL/gateway/spec/index.html

A NOP Nyilvános Oldal címe:

https://www.public.nm.eurocontrol.int/PUBPORTAL/gateway/spec/index.html


A Route Availability Document (RAD) elemek egyike



NETWORK OPERATIONS (2)

• Pre-taktikai fázis (6 napon belül)

• A stratégiai fázis eredményeinek finomhangolása
• Az aktuális előrejelzések áttekintése, 
• Ezek alapján: finomított, optimalizált ATFCM Daily Plan (ADP) 
• Mindezt közös együttműködésben, CDM-alapon egyeztetik az 

érdekszereplőkkel
• Fő output-ok: European Airspace Use Plan (EAUP) és a European 

Updated Airspace Use Plan (EUUP), bennük az aktuális CDR-ek
(Conditional Routes 1 és 2)

• (több SW-rel támogatott eljárás/módszer (PREDICT, SIMEX)



NETWORK OPERATIONS (3)

•Taktikai fázis (az üzemelés napja)
• Az ATCFM Daily Plan valósidejű értékelése, szükség szerinti 

finomítása
• (okok: különleges időjárás, földi vagy légtérbeli elemek,  

eszközök hirtelen kiesése, korlátozó fellépése; pontosított 
FPL-ek; stb.)

• Fő cél: minimalizálni a behatások következményeit
• Eszközök még: pl. új szektorok megnyitása, katonai 

korlátozások (légterek) leállítása;

• Egyéb üzemeltetési (ops) lehetőségek: egyedi szabályozás 
életbe léptetése; ATC kapacitás/staff;  szektorizáció



Az integrált ‚Flow’ rendszer működése
(dekodolás a köv. slide-on)



Dekódolás:

• NMOC – Network Manager Operations Centre
• AIS – Légiforgalmi Tájékoztató Szolgálat

• EAD – Európai AIS Adatbázis (mint rendszer)
• RPL – Ismétlődő Repülési Terv
• FPL – Repülési Terv (általában)

• IFPS – Integrált Repülésiterv-feldolgozó Rendszer
• ORM – Operations Room Management

• ENV – (e helyütt a környezeti adatok összessége
• ATC – Légiforgalmi irányítás vagy irányító szolgálat
• ETFMS – NM Fejlett Taktikai Áramlásszervezési   Rendszer
• PREDICT – a NM predikciós (előrejelző) rendszere

• DWH – Datawarehouse (mint archív rendszer)
• RCAT – Route catalogue – útvonal katalógus (pl. a RAD = Route Availability Doc.)



A kapacitáshiány 
kezelési 

módszerei

A helyben 
megléphető 

intézkedések a 
demand és 

késések 
csökkentésére

A 
kapacitásokkal 
bíró területek 
felé átterhelés

A kapacitások 
maximalizálásának 
megtétele céljából 



A Network Operations
Portal (NOP) nyilvános 

felülete
Példák a NOP tartalmára (nem teljes):
• ATFCM Measures (szcenáriók)
• AIM
• ATFCM Network situation
• ATFCM Network situation data
• Network Ops Weather Assessment
• Daily Plan
• Etc….



A Network Operations
Portal (NOP) nyilvános 

felülete



A BATCC régi munkatermi FMP position-je



Az új ATCC-beli elhelyezés



Az új ATCC-beli elhelyezés



Az ATCC központ FLOW munkahelye

HC 
munkahely NOP (CFMU) 

munkaállomás



A deklarált szektor-kapacitás, mint bázis adat…



A maastricht-i központ egy szektora a CFMU-nál



A maastricht-i központ egy szektora a CFMU-nál

A megadott szektor kapacitás értékre kell „szabályozni” a pillanatnyi „demand’dal 
szemben a várható forgalmat (itt 08.40-10.00 és 11.00-12.00 között haladja meg a megengedett 50 lj-es 
értéket az aktuális forgalmi szám).



Összefoglalva: a FLOW Man’t-ről



Köszönöm a figyelmet!
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