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1. ZAHVALA
Zahvaljujem se svojemu mentorju gospodu Sašu Žigonu za podporo med
uresničevanjem moje ideje.
Zahvaljujem se tudi arhitektu Nejcu Troštu za pregled skic.

Stran 3

2. POVZETEK
Namen mojega projekta je bil načrtovanje sodobnega letališča, ki bi lahko
omogočilo, da bi v krajšem času in na manj prostora 'parkiralo' več letal. Med
načrtovanjem je prišlo do manjših tehničnih težav, a te so bile hitro
odpravljene. Zasnoval sem terminale valjastih oblik, kjer lahko 'parkira' več
letal, kot pa na terminalih kvadrastih oblik. V stenah terminala sem zasnoval
vdolbine, katere bi se prilegale nosu letala. Posledično sem letala dveh
največjih svetovnih proizvajalcev razdelil v dve skupini. Letališki terminali v
obliki valja, bi zasedli manj prostora in bi bili bolj učinkoviti, kakor letališki
terminali drugih oblik.
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3. UVOD
Vsako sekundo leti v letalih različnih oblik in velikosti, različnih letalskih družb
ter različnih narodnosti več kot dva milijona ljudi. Kdor je med njimi pogosto
doživi občutek nenehnega vrveža, hitenja med terminali, veselih in pa tudi
prestrašenih obrazov ljudi. Ste morda kdaj doživeli zamudo vašega letala, ki je
čakalo, da se spoji s hodnikom?
Razmišljanje, da bi tukaj lahko kaj uredili in spremenili, je začel moj sošolec.
Ko smo se s šolo preko projekta Comenius odpravili na Madeiro, me je zelo
presenetila njegova nenadna izjava. Ko smo se z letalom peljali ob letališkem
terminalu je rekel: 'Kakšna potrata prostora' in takrat sem v mislih začel iskati
boljšo rešitev.
V svoji nalogi sem želel sebi in drugim dokazati, da so današnja letališča
prostorsko in energetsko potratna.
Želel sem ugotoviti in raziskati:
•

Da so sodobna letališča prostorsko potratna

•

Da so sodobna letališča energetsko potratna

•

Da se da ''skonstruirati'' boljšo rešitev.
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4. TEORETIČNI DEL NALOGE
4.1 RAZVOJ LETALIŠČ
Začetek letališč bi lahko uvrstili v začetek 20. stoletja. V začetku so se
letališča razvijala zelo počasi. To so bili ponavadi travniki z manjšo stavbo ter
morda kakšnim hangerjem. Razvoj komercialnih letališč je zastal v prvi in drugi
svetovni vojni. Zato pa so se takrat razvijala vojaška letališča, katere so v
večini po vojnah preuredili v komercialna letališča. Prvo stalno komercialno
letališče so odprli leta 1920 na obrobju Londona. Komercialna letališča so se
po drugi svetovni vojni začela hitro razvijati. Postajala so večja in bolj
prefinjena. Letališke stavbe so bile združene v otoku, ki so ga obdajale
vzletno-pristajalne steze. Ob stezah so postavili luči, kar je omogočalo
vzletanje in pristajanje tudi ponoči. Okoli leta 1960 so začeli v letalski promet
uvajati reaktivna letala. Ta so lahko več potnikov prepeljala dlje v krajšem
času. Posledično so morali na letališčih spremeniti skoraj vse. Potrebno je bilo
podaljšanje vzletno-pristajalne steze na 3000 metrov. Steze so morali zgraditi
iz armiranega betona s posebnim strojem, ki je stezo zgradil kot kompaktno
ploščo. Tako vzletno-pristajalne steze gradijo še danes. Najmodernejše
letališče današnjega časa je Heathrow v Londonu (vir:1).

Slika 1: letališče Croydon na obobju Londona leta 1922 (vir:2)
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Slika 2: letališče Heathrow, terminal 5 (lastna fotografija)

4.2 OBLIKA DANAŠNJIH TERMINALOV
Današnji terminali so večinoma podolgovati. Letala so vzporedno parkirana le
na eni strani terminala, le redko na obeh straneh.

Slika 3: Tipična oblika današnjih letališč (vir:1)
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5. METODE
Metoda raziskovanja je bila primerjanje sedanjih oblik terminalov na letališčih.
Iz fotografij največjih letališč in lastnih izkušenj iz potovanj sem ugotovil, da so
si precej podobna v obliki. Idejo o novi obliki letališča sem razvijal s pomočjo
programa Google Sketch-Up. Program omogoča tridimenzionalno risanje
objektov in spreminjanje pogledov. Skice nadstropij terminala pa sem narisal
ročno.

6. REZULTATI IN RAZPRAVA
Ugotovil sem, da bi bili terminali najbolj prostorsko učinkoviti, če bi bili v obliki
valja. Ta oblika omogoča, da se na terminal istočasno veže 8 ali celo več letal,
kar je odvisno od premera terminala. Letala bi z nosom naprej zapeljala v
vdolbino, kjer bi se potem povezala z majhnim mostičkom. Terminal bi bil
razdeljen na tri nadstropja. V pritljičju bi imeli svoje prostore zaposleni na
letališču. V prvem nadstropju (slika 8) bi bili priključki za letala, kjer bi se
potniki vkrcali in izkrcali. Izkrcani potniki bi se v istem nadstropju spustili po
stopnišču ali z dvigalom do prve etaže. Tam bi se vkrcali na podzemni vlak, ki
bi povezoval terminale. V drugem nadstropju (slika 7) bi bile čakalnice in
kontrola za potnike. Ko bi potniki končali s kontrolo, bi se spustili po stopnicah
ali z dvigalom v prvo nadstropje. V tretjem nadstropju bi bila terasa s
pogledom na letališče. Obiskali bi jo prijatelji ali sorodniki, ki so potnike
pospremili na letališče. Na strehi terminala bi bila sončna elekrtarna, ki bi
lahko spreminjala smer in kot sončnih celic. To bi omogočala plošča, ki bi se
lahko premaknila za 180 stopinj. Energijo, ki bi jo proizvedli, bi porabili za
ogrevanje terminalov, ter za ogrevanje letaliških stez pozimi, kar bi lahko
nadomestilo pluženje snega. Podobno kot talno gretje v hiši. Del strehe pa bi
bil steklen, kar bi omogočalo pretok svetlobe do rastlin v terminalu.
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Slika 4: prvi korak k povezovanju terminalov z vlaki, so naredili na
londonskem letališču heathrow. Ena kabina sprejme od 4-8 ljudi. (vir:
4)
Na obrobju letališč ob morju, pa bi lahko zgradili terminal za pristajanje velikih
potniških ladij. Tako se turistom ne bi bilo treba voziti na popolnoma drugi del
mesta. Lep tak primer je Gibraltar ali pa letališče v Honolulu na Havajih. Ta
ima po mojem mnenju vse možnosti za tak razvoj. S tem bi letališča popestrila
svojo ponudbo in si povečala svoj ugled.

Slika 5: letališče Gibraltar. Na levi je idealna možnost za izgradnjo
priveza za križarke. (vir:6)
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Vdolbine v terminalu se prilegajo različnim vrstam letal. Zato sem letala dveh
največjih letalskih družb razdelil v skupine glede na obliko nosu.
•

Skupina 1: Airbus a319, airbus a320, airbus a321, boeing 737, boeing
757.

•

Skupina 2: airbus a310, airbus a330, airbus a340, boeing 767, boeing
777, boeing 787.

•

Skupina 3: boeing 717, boeing 727.

•

Skupina 4: boeing 747.

•

Skupina 5: airbus a380.
(vir:3)

Lep primer sodobnega letališča, ki se spopada s prostorskimi in energetskimi
težavami je letališče Heathrow v Londonu. Je tretje najpomembnejše letališče
na svetu in najpomembnejše v Evropi. Letališče se razprostira na 12,14
kvadratnih kilometrih. Zasedenost njegovih dveh stez je kar 99%, kar je
največ v Evropi. Letališče stoji na tako imenovanem zelenem pasu, ki se
razprostira okrog Londona in mu domačini pravijo kar Pljuča Londona. Leta
2008 so na letališču Heathrow odprli nov terminal 5, ki se deli na dva dela: 5a
in 5b. Površina terminala 5a znaša 132 000 kvadratnih metrov, terminala 5b
pa 22 998 kvadratnih metov. Če vse skupaj seštejemo dobimo, da oba
terminala skupno zasedeta 154998 kvadratnih metrov. Skupno se lahko
nanju spoji največ 38 letal. Izračunal sem, da bi za tolikšno število letal
potrebovali zelo veliko letališče v obliki valja, kar se ne sklada z mojimi
prvotnimi predvidevanji. Pri sodobnem letališču bi bil za spojitev 38 letal
potreben premer terminala kar 846 metrov. Krog, kot tloris letališča ima
namreč zelo veliko površino. Rešitev je v več manjših valjih-terminalih. Oblika
valja bi bila tudi za potnike bolj priročna in praktična.
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Slika 6: poudarjena sta terminal 5a in 5b na Londonskem Heathrow
(vir:5)
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Slika 7: Drugo nadstropje terminala
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Slika 8: Prvo nadstropje terminala
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Slika 9: Pritličje Terminala

Stran 14

Slika 10: Klet terminala
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Slika 11: pogled iz zraka na območje terminala.

Slika 12: pogled na terminal, lepo je videti kako se nos ''pogrezne'' v
terminal.
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Slika 13: pogled na dva terminala, ki se nahajata ob vzletno-pristajalni
stezi. Lepo je videti, kako blizu vzletno-pristajalne steze bi lahko postavili
take terminale.

Slika 14: pogled na letališče med pristankom s pilotske kabine.
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Slika 15: pogled iz potniškega letala na letališče med vzletom.

Slika 16: pogled na letalo, ki se je spojilo s terminalom. Lepo je viden nos
letala, ki je skrit v terminalu. Manjkajo nadstropja v terminalu.
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6. ZAKLJUČEK
Z načrtovanjem tega sodobnega letališča sem si dokazal, da o razvoju in o
tehnoloških rešitvah prihodnosti lahko razmišljamo tudi mlajši. Sošolcu sem
potrdil, da so letališča v današnjem času res zelo potratna glede prostora.
Verjamem v svoj projekt in v to, da je projekt uresničljiv v bljižni prihodnosti.

7.VIRI
1) http://www.centennialofflight.gov/essay/Social/architecture/SH15.htm
(najdeno 1. April 2012)
2) http://www.352ndfg.com/vb/showthread.php?4339-Croydon-and-Fowlmere
(najdeno 1. April 2012)
3) http://www.scalemodelstore.com/models/97/Airbus_A380.html
(najdeno 3. April 2012)
4) http://cleantechnica.com/2011/08/10/automated-battery-cars-replace-busesat-heathrow/ (najdeno 5. April 2012)
5) http://www.ifly.com/london-heathrow-airport/LHR-Terminal-5 (najdeno 2.
April 2012)
6) http://www.indiancinemafans.com/board/upload/graphic-gallery-110/worldsonly-runway-crossing-similar-railway-crossing-incredible-45850/ (najdeno 2.
April 2012)
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