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Runway Operations Scheduling

using Airline Preferences

Maarten Soomer

Samenvatting

Een van de grootste irritaties van vliegtuigpassagiers is ongetwijfeld vertraging. Helemaal als een
transferpassagier hierdoor een aansluitende vlucht mist. Vaak zal de passagier hierover klagen bij
de luchtvaartmaatschappij. Niet bij alle vertragingen ligt de oorzaak (direct) bij de luchtvaart-
maatschappij. Een van de belangrijkste reden voor vertraging zijn opstoppingen in het luchtver-
keer. Net zoals op de weg, ontstaan er ook in het luchtverkeer files bij grote drukte.

De hoeveelheid luchtverkeer is in de afgelopen decennia enorm toegenomen. De fysieke ca-
paciteit van het luchtverkeerssysteem, waaronder luchthavens en landingsbanen, heeft hier geen
gelijke tred mee gehouden. Dit verklaart waarom opstoppingen, en daarmee vertragingen, steeds
vaker voorkomen.

Tegelijkertijd hebben veel luchtvaartmaatschappijen het momenteel moeilijk. De operationele
kosten zijn hoog, helemaal met de huidige olieprijs. De competitie is hevig. Toeristen zijn,
mede door budget luchtvaartmaatschappijen zoals Easyjet en RyanAir, gewend geraakt aan lage
ticketprijzen. Dit maakt het noodzakelijk voor luchtvaartmaatschappijen om efficiënt te werken.
Bij het nemen van bijna elke beslissing, van het bepalen van de dienstregeling en het inplannen
van personeel en vliegtuigen tot het verkopen van stoelen voor de juiste prijs, worden geavanceerde
wiskundige optimalisatie modellen gebruikt die helpen om te bepalen hoe dit zo efficiënt mogelijk
kan gebeuren.

De vertragingen die veroorzaakt worden door opstoppingen in het luchtverkeer verstoren deze
(efficiënte) werkwijze, maar liggen grotendeels buiten de invloed van de luchtvaartmaatschappijen.
De luchtverkeersleiding is namelijk verantwoordelijk voor het regelen van het luchtverkeer. Deze
vertragingen zorgen, naast het ongemak voor de passagiers, echter wel voor extra kosten voor
de luchtvaartmaatschappijen. Als een vlucht om moet vliegen of moet wachten om te landen,
wordt er meer kerosine verbruikt. Vertraging kan er ook voor zorgen dat de gemaakte planningen
voor personeel en vliegtuigtoewijzing voor latere vluchten niet meer uitgevoerd kunnen worden.
Daardoor kunnen vertragingen dus doorwerken naar latere vluchten en zo ook voor die vluchten
extra kosten veroorzaken.

Door een vertraging kan het ook gebeuren dat een transferpassagier zijn aansluitende vlucht
mist. Ook dit leidt tot extra kosten. De passagiers moeten worden omgeboekt naar andere vluchten
en krijgen soms een vergoeding voor het ongemak. Bij een groot aantal vertraagde vluchten kan
het lastig zijn om alle passagiers te accommoderen. Als er geen latere vlucht meer beschikbaar is,
moet er een hotelovernachting voor de passagiers worden geregeld.

Het bovenstaande laat zien dat vertragingen enorme gevolgen hebben voor luchtvaartmaatschap-
pijen en hun passagiers. Deze impact verschilt echter enorm van vlucht tot vlucht. Een belangrijke
factor die deze impact bepaald is bijvoorbeeld het aantal (transfer)passagiers op een vlucht. Een
luchtvaartmaatschappij zal meestal de voorkeur geven aan een vertraging voor een vlucht zonder
transferpassagiers boven een vertraging voor een vlucht vol met transferpassagiers die korte over-
staptijden hebben. De verwachting is nu dat als de luchtverkeersleiding rekening houdt met dit
soort voorkeuren, de (negatieve) gevolgen van vertragingen voor luchtvaartmaatschappijen en hun
passagiers beperkt kunnen worden.
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Het doel van dit onderzoek is om te analyseren op welke manier er met de voorkeuren van
luchtvaartmaatschappijen rekening kan worden gehouden en wat de gevolgen hier van zijn. Hierbij
is specifiek gekeken naar het plannen van vliegtuigbewegingen op start- en landingsbanen.

Bij het plannen van operaties op start- en landingsbanen moet rekening worden gehouden
met de afstand die vanwege de veiligheid tussen twee vliegtuigen moet worden bewaard. Deze
afstand is afhankelijk van de gewichtsklassen en volgorde van de vliegtuigen. Er is een grotere
tussen afstand vereist als een zwaar vliegtuig voor een licht vliegtuig land dan bij de omgekeerde
volgorde. De baancapaciteit kan dus vergroot worden door de volgorde van de vliegtuigen op een
slimme manier te kiezen. Dit is belangrijk omdat start- en landingbanen een belangrijke bottleneck
in het luchtverkeerssysteem vormen. In de praktijk wordt de volgorde van de vliegtuigen echter
niet geoptimaliseerd. Hier ligt dus een kans om de efficiency van deze bottleneck te vergoten en
daarmee de efficiency van het gehele luchtverkeerssysteem.

In dit onderzoek worden de mogelijkheden om de capaciteit optimaal te gebruiken door het
aanpassen van de volgorde ook in beschouwing genomen. Het belangrijkste doel is echter om de
voorkeuren van luchtvaartmaatschappijen te verwerken in de planning.

Een complicatie bij het verwerken van de voorkeuren van luchtvaartmaatschappijen is dat ook
de eerlijkheid in de gaten moet worden gehouden. Het is de taak van de luchtverkeersleiding om
het luchtverkeer op een veilige, efficiënte en eerlijke manier te leiden. Schaarse baancapaciteit moet
daarom op een eerlijke manier over concurrerende luchtvaartmaatschappijen worden verdeeld.

In het onderzoek wordt een nieuwe aanpak voorgesteld om voorkeuren van luchtvaartmaatschap-
pijen op een eerlijke manier te kunnen gebruiken bij het plannen. De voorkeuren van de lucht-
vaartmaatschappijen worden weergegeven door kostenfuncties. Deze kostenfuncties representeren
de relatie tussen de kosten van een luchtvaartmaatschappij en het plannen van een vlucht op een
bepaald tijdstip of de relatie tussen de kosten en het tijdsverschil tussen twee vluchten. Het is
de bedoeling om de luchtvaartmaatschappijen zoveel mogelijk vrijheid te geven bij het vaststellen
van deze kostenfuncties. Aan de andere kant, moet het wel mogelijk zijn om de kostenfuncties te
gebruiken om een eerlijke en efficiënte planning te bepalen. Hiervoor moet het mogelijk zijn om
de kostenfuncties van concurrerende luchtvaartmaatschappijen op een eerlijke manier te vergeli-
jken. Ook is het niet wenselijk als luchtvaartmaatschappijen strategisch gedrag vertonen. Om deze
doelen te bereiken wordt er in het onderzoek een aanpak voorgesteld die bestaat uit een aantal
voorwaarden met betrekking tot de kostenfuncties die luchtvaartmaatschappijen mogen gebruiken
en uit het centraal bepalen van een planning. In het onderzoek worden er ook aanvullende criteria
voor eerlijkheid gedefinieerd en geëvalueerd.

In het onderzoek zijn er twee type problemen met betrekking tot het plannen van operaties
op start- en landingsbanen bekeken. Het eerste type probleem dat is het plannen van landingen
op één landingbaan. Het tweede type probleem is het plannen van zowel landingen als starts
op meerdere start- en landingsbanen. Voor beide problemen zijn er wiskundige modellen en
heuristieken opgesteld.

Deze modellen zijn doorgerekend met behulp van data van een grote Europese luchthaven.
Uit deze berekeningen blijkt dat er met deze aanpak grote kostenbesparingen voor luchtvaart-
maatschappijen mogelijk zijn ten opzichte van de methode die nu in de praktijk wordt gebruikt.
Dit is vooral het geval in drukke periodes, waarin oponthoud wordt verwacht.

Bij het tegelijkertijd plannen van landingen en starts kan op een realistische manier rekening
worden gehouden met de kosten die gerelateerd zijn aan transfers. De resultaten laten zien dat er
op deze manier additionele kostenbesparingen bereikt kunnen worden. Op deze manier kan ook
het aantal gemiste transfers worden beperkt.

Samengevat kunnen we concluderen dat door rekening te houden met de voorkeuren van lucht-
vaartmaatschappijen bij het plannen van operaties op start- en landingsbanen, de negatieve gevol-
gen van vertragingen voor luchtvaartmaatschappijen en hun passagiers inderdaad beperkt kunnen
worden.
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