
KAIP AUTOMATIŠKAI FIKSUOTI 
LĖKTUVŲ JUDĖJIMĄ ORO UOSTE?

Lietuvos oro uostai



• Šiuo metu informacija apie orlaivių judėjimą
perone yra renkama rankiniu būdu, stebint
peroną realiu laiku ir informaciją fiksuojant
„Excel“ arba įvairiose sistemose.

• Surinkta informacija yra sisteminama ir
rankiniu būdu arba radijo ryšio pagalba
persiunčiama atsakingoms institucijoms.

• Su šia problema susiduria visos aerodrome
veiklą atliekančios institucijos.

• Verta atkreipti dėmesį, kad problema aktuali
visiems pasaulio oro uostams.

• Egzistuoja žmogiškos klaidos tikimybė,
eikvojami žmogiškieji resursai,
informacija nėra tiksli ir pilnavertė.
Dažnu atveju reikalinga informacija
nėra surenkama.

• Ilgėja sprendimų priėmimo laikai,
orlaivio apsisukimo laikai. Iš to seka,
kad operacijos perone yra valdomos ir
planuojamos pagal tvarkaraštį, o ne
pagal realią situaciją.

• Automatizuotų priemonių neleistino
patekimo ant perono ir pakilimo tako
kontrolei šiuo metu nėra.
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Automatizuoti lėktuvų judėjimo ir procedūrų
sekimą oro uoste naudojantis realaus laiko
vaizdine medžiaga.

LIETUVOS ORO 
UOSTAI



• Automatinis orlaivio borto numerio atpažinimas, orlaivio tako palietimo, nusileidimo pabaigos, riedėjimo
trukmės riedėjimo takais, riedėjimo pabaigos, prisiparkavimo, variklio išjungimo ir paleidimo, laipinimo, kuro
pylimo, bagažo krovimo, elektros tiekimo, stovėjimo trukmės, galerijos naudojimo, pakylimo ir kitos
informacijos fiksavimas automatizuotomis priemonės naudojant oro uosto vaizdo kameras;

• Surinkti duomenys perduodami į kitas susijusių tarnybų sistemas;

• Suprogramuoti algoritmai nustatantys grėsmes ir informuojantys atsakingas tarnybas.

• Įdiegta dashboard lenta su realiu KPI stebėjimu, pralaidumo stebėjimu, operacijų plano ir fakto vykdymu.

• Sistema leidžia palyginti įvairių avialinijų ir tarnybų efektyvumą.

• Sistema turi įdiegta dirbtinį intelektą, apmoko save ir pateikia siūlymus arba signalus operacijų gerinimui.

• Sistema yra informacijos šaltinis A-CDM diegimui.

• Žmogiškųjų resursų taupymas;

• Apsisukimo laiko gerinimas;

• Saugos incidentų mažinimas;

• Ataskaitų parengimo optimizavimas. 

• Privalo būti užtikrintas GDPR ir kibernetinio
saugumo reikalavimų atitikimas.
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• Šis projektas yra viena iš skaitmeninės transformacijos strategijos įgyvendinimo priemonių, tai yra
integrali oro uosto veiklos optimizavimo dalis;

• Taip pat, šis projektas patenka į operacijos valdymo centro diegimo apimtį. Šį projektą užsitikrinus
finansavimą planuojame vystyti kelių metų bėgyje.

• Verta atkreipti dėmesį, kad problema aktuali visiems pasaulio oro uostams.
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