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PRZEPISY, NORMY, WYTYCZNE JAKO CZYNNIK
BEZPIECZEŃSTWA KONSTRUKCJI AWIONICZNYCH

EDWARD BABIASZ

Instytut Lotnictwa

Streszczenie
Przepisy, normy, wytyczne to wiedza zebrana z wielu lat doświadczeń, wiedza, która pozwala

ograniczyć błędy konstrukcyjne, wykonawcze, eksploatacyjne i obsługowe, służąc temu co naj-
ważniejsze – bezpieczeństwu lotów. Wiedza ta praktycznie skupiona jest kilku podstawowych
zbiorach, głównie ze Stanów Zjednoczonych. Są to przede wszystkim dokumenty FAA – Federalnej
Administracji Lotnictwa Cywilnego (www.faa.gov) – FAR (Federalne Przepisy Zdatności Lotnej),
dokumenty korporacyjne RTCA (www.rtca.org), ARINC (www.arinc.com), normy militarne serii
MIL. Do tego można dołączyć dokumenty Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego EASA
(www.easa.eu), dokumenty NATO (www.nato.int) i Aneksy ICAO (www.icao.int). Normy i doku-
menty dotyczą z jednej strony wszelkich procesów związanych z rozwojem konstrukcji od projek-
towania, przez certyfikację, produkcję i obsługę; systemów zapewnienia jakości w ramach tych
procesów realizowanych przez organizacje projektujące, produkujące, obsługowe, szkoleniowe,
certyfikujące, z drugiej zaś strony definiują wymagania ogólne dotyczące konstrukcji sprzętu
i oprogramowania, interfejsów sprzętowych i programowych, warunków środowiskowych i kon-
kretne wymagania na poszczególne systemy, instalacje i urządzenia awioniki.

Niniejszy tekst sygnalizuje i krótko omawia wybrane zasoby i dokumenty powiązane z awioniką.

1. WSTĘP

Prawdę mówiąc wszystkie te przepisy, normy, dokumenty normalizacyjne, poradniki i wy
tyczne są tak naprawdę hamulcem, a może bardziej dryfkotwą, która stabilizuje rozwój nowych
technologii, nowych metod i procedur konstrukcji lotniczych. Stosowanie tych wymagań nor
malizacyjnych i udowodnienie zgodności z tymi wymaganiami bardzo istotnie podraża koszty
opracowania i produkcji wyrobu. Stąd różnica w cenie i „nowoczesności” oferowanych przez
firmy, szczególnie z USA, przyrządów pokładowych tych bez certyfikatu i tych zgodnych z TSO.

Z drugiej strony jest to wiedza zebrana z wielu lat doświadczeń, wiedza, która pozwala ogra
niczyć błędy konstrukcyjne, wykonawcze, eksploatacyjne i obsługowe, służąc temu co najważ
niejsze – bezpieczeństwu lotów. Rozwiązania stosowane w lotnictwie cywilnym rzadko bywają
rewolucyjne, podążają raczej za konstrukcjami stosowanymi w lotnictwie wojskowym, a ostat
nio nawet motoryzacyjnym.



Normy i dokumenty dotyczą wszelkich procesów związanych z rozwojem konstrukcji od pro
jektowania, przez certyfikację, produkcję i obsługę; systemów zapewnienia jakości w ramach
tych procesów realizowanych przez organizacje projektujące, produkujące, obsługowe, szko
leniowe, certyfikujące, definiują wymagania ogólne dotyczące konstrukcji sprzętu i oprogra
mowania, interfejsów sprzętowych i programowych, warunków środowiskowych i konkretne
wymagania na poszczególne systemy, instalacje i urządzenia awioniki.

Jak każdy zbiór, zbiór dokumentów normalizacyjnych, bo tak potraktujmy normy, przepisy,
poradniki, zalecenia, przewodniki domaga się pewnej klasyfikacji, usystematyzowania.

Można zacząć oczywiście od podziału na przepisy, normy, poradniki ale wszystkie te doku
menty mają to do siebie, że mają budowę matrioszki – baby w babie, przepisy odwołują się do
norm, w normach przywołane są inne dokumenty, skompletowanie wszystkim potrzebnych
wymagań bywa często żmudne i kosztowne.

Podziały proste to podział na dokumenty międzynarodowe i krajowe, cywilne i wojskowe.
Inny podział wynika z miejsca powstawania dokumentów – organizacji, która doprowadziła
do powstania dokumentu. Nie jest żadnym odkryciem, że większość dokumentów normaliza
cyjnych wywodzi się z FAA – Federalnej Agencji Lotnictwa Cywilnego USA i innych organizacji
w Stanach Zjednoczonych. Duży jest także udział nadzoru brytyjskiego CAA. Ciekawe materiały
można także znaleźć na stronie nadzoru kanadyjskiego Transport Canada.

Jeszcze inny to podział rodzajowy – dokumenty dotyczące organizacji ładu w przestrzeni po
wietrznej, zapewnienia jakości w projektowaniu, produkcji, obsłudze, szkoleniu i certyfikacji;
zapewnienia bezpieczeństwa konstrukcji wyrobów lotniczych, którymi są statki powietrzne,
silniki i śmigła (awionika nie jest wyrobem w sensie obowiązujących przepisów lotniczych); mi
nimalne wymagania na poszczególne przyrządy (normy przedmiotowe), normy środowiskowe,
normy zapewnienia bezpieczeństwa konstrukcji i oprogramowania. Ale najważniejsza jest hie
rarchia obowiązywania: w Polsce aktem podstawowym jest Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. –
Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późniejszymi zmianami), w ślad za nią nas
jak i wszystkich korzystających ze światowej przestrzeni powietrznej obowiązują przepisy
ICAO, i dodatkowo, jako członków Unii Europejskiej, rozporządzenia EASA, i wszystkie te prze
pisy które przywoła Minister Infrastruktury, cała reszta jest nadobowiązkowa.

2. PRAWO LOTNICZE

Jako, że wprowadzony mocą ustawy (Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze
(Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późniejszymi zmianami)) ma ten dokument najwyższą
rangę krajowa.

Prawo Lotnicze reguluje wiele spraw związanych z administrowaniem lotnictwa cywilnego,
definiowanie pojęcia statku powietrznego, przewozami lotniczymi, licencjonowaniem pilotów
i mechaników itp. Samo w sobie nic nie mówio awionice. Odwołuje się jednak do dokumentów
i powołuje urząd – Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC – www.ulc.gov.pl), które to działania już
mają wpływ na sferę związaną z projektowaniem, badaniem, certyfikacją, produkcją, obsługą,
dystrubucją awioniki.

Urząd Lotnictwa Cywilnego w swej nowej siedzibie na ulicy Flisa 2 w dzielnicy Włochy
w Warszawie jest egzekutorem postanowień prawa lotniczego.

3. ANEKSY ICAO

Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO) jest specjalizowaną agencją
Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zestaw unormowań ICAO służy zapewnieniu bezpie
czeństwa w ruchu powietrznym i na pokładach statków powietrznych, regularności lotów,

6 EDWARD BABIASZ



porządkuje ład w przestrzeni powietrznej. Unormowania mają postać Aneksów do Konwencji
Chicagowskiej zawartej w 1944 roku. I tak w obszarze awioniki najbardziej interesujące mogą
być: Aneks 4 – Mapy lotnicze, Aneks 5 – Jednostki miar stosowane w operacjach powietrznych
i naziemnych, Aneks 6 – Operacje cywilnych statków powietrznych, Aneks 10 – Telekomunikacja
lotnicza.

Prawdę powiedziawszy Aneksy były nam rzadko przydatne. Aneksy ICAO tłumaczone na pol
ski można zakupić w sklepie na stronie internetowej www.dlapilota.pl a 15 zł sztuka. Orygi
nały aneksów i innych dokumentów ICAO można pozyskać ze strony www.dcaa.slv.dk.

4. DOKUMENTY EASA

Przystąpienie w 2004 roku przez Polskę do Unii Europejskiej oznacza podporządkowanie
całej sfery lotnictwa cywilnego w Polsce odpowiedniej agencji unijnej (podobnie jest na przy
kład w atomistyce).

Agencja ta to EASA – Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (www.easa.eu), powo
łana w 2002 roku jako agenda Unii Europejskiej a jej decyzje są obowiązkowe dla wszystkich
członków Unii.

Nas przede wszystkim interesują dwa rozporządzenia Komisji Europejskiej:
• ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1702/2003 z dnia 24 września 2003 r. ustanawiające

zasady wykonawcze dla certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów,
części i wyposażenia w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dla certyfika
cji organizacji projektujących i produkujących, oraz

• ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2042/2003 z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie nie
przerwanej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wy
posażenia, a także w sprawie zezwoleń udzielanych instytucjom i personelowi
zaangażowanym w takie zadania,

a także idące w ślad za nimi decyzje EASY powołujące takie dokumenty jak Certification
Standards (CS) – wymagania certyfikacyjne na poszczególne rodzaje statków powietrznych i dla
typowych przyrządów pokładowych (CS-ETSO), a także Acceptable Means of Compliance
(AMC – akceptowalne środki wykazania zgodności) and Guidance Material (GM – przewodniki).

Wszystkie te dokumenty wywodzą się dokumentów FAA i JAA i znane są jako FAR i JAR, oraz
TSO i JTSO. Nie jest to ścisłe przeniesienie, są różnice między CS a FAR i ETSO a TSO.
Rozporządzenie 1702/2003 dotyczy między innymi tak zwanej Part 21 stanowiącej podstawę
do zatwierdzania organizacji projektujących, produkujących i akredytacji ETSO. Jak już wspo-
mniano wyrobem lotniczym jest statek powietrzny, śmigło i silnik i tylko na te wyroby udzie-
lane jest zatwierdzenie organizacji produkującej, wyjątkiem jest osprzęt zgodny z ETSO i dla
takich producentów wydawana jest akredytacja ETSO.

Zatwierdzenia wydawane są formalnie przez EASA ale może ona delegować swe uprawnie
nia do nadzorów krajowych takich jak ULC.

Rozporządzenie 2042/2003 dotyczy między innymi organizacji obsługowych, a trzeba wie
dzieć, że nawet producent nie może naprawiać swoich produktów bez uprawnień organizacji
obsługowych.

Warto zwrócić uwagę na dokumenty AMC i GM uzupełniających rozporządzenia. Są one
znacznie bardziej szczegółowe i obszerniejsze od dokumentów podstawowych i na nich opie
rają się inspektorzy nadzoru przy zatwierdzaniu wyrobów i organizacji.

Podstawowym przywilejem organizacji produkujących i obsługowych jest możliwość wyda
wania dokumentu Form 1, potwierdzającego przydatność do zabudowy na statku powietrz
nym i praktycznie uznawanego na całym świecie.
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Dokument CSETSO jest zbiorem minimalnych wymagań na ponad 100 typowych przyrzą
dów pokładowych. Są to tak zwane normy przedmiotowe. Zatwierdzenie na zgodność z ETSO
dopuszcza przyrząd do stosowania na dowolnym cywilnym statku powietrznym na którym jest
on przydatny. Normy te jak wspomniano wywodzą się z FAR i są często posklejane z różnych do
kumentów. W starszych przywołuje się normy AS – Aeronautical Standards opracowane w SAE
(Stowarzyszenie Inżynierów Komunikacji), w nowszych dokumenty RTCA, czy ARINC. O RTCA
później, kilka słów o ARINC – Aeronautical Radio, Inc., spółce amerykańskiej założonej w 1929 r.
(www.arinc.com). Ta komercyjna firma znana jest przede wszystkim z interfejsów stosowa
nych w lotnictwie cywilnym z ARINC 429 na czele. Znana jest także ze standardu ARINC 408 na
powszechnie stosowane obudowy przyrządów pokładowych (2ATI, 3ATI, 4ATI). Zbiór doku
mentów normalizacyjnych zawiera ponad setkę opracowań z serii od 400 do 800. Dokumenty
dostępne w sklepie internetowym na stronie spółki.

W innych dokumentach CS, odpowiednikach dokumentów FAR znaleźć można wymagania na
wyposażenie i instalacje dla poszczególnych klas statków powietrznych,

Wszystkie dokumenty EASA dostępne są na stronie internetowej agencji, a większość z nich
tłumaczona na polski jest dostępna przez stronę ULC (www.ulc.gov.pl – zakładka Prawo/Prawo
Unii Europejskiej/Akty prawne).

5. POLSKIE NORMY

W Polskim Komitecie Normalizacyjnym sprawami normalizacji w lotnictwie zajmuje się
Komitet Techniczny KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka. Sekretariat Komitetu mieści się
w Instytucie Lotnictwa a jego członkami są przedstawiciele ITWL, IL, ULC, PLL LOT, zakładów
przemysłowych. W ciągu ponad dziesięciu lat istnienia Komitetu zajmował się on przyswaja
niem, czytaj tłumaczeniem lotniczych norm ISO. Przetłumaczono i wdrożono kilkadziesiąt
norm, głównie dotyczących elementów złącznych, wyposażenia lotniskowego, materiałów, za
pewnienia jakości. Trzeba dodać, że stosowanie norm nie jest obowiązkowe, chyba, że wyma
gają tego dla konkretnych norm inne przepisy. Katalog wydanych norm i same normy trzeba
zakupić w PKN.

6. TRZY, BODAJŻE NAJWAŻNIEJSZE, DLA AWIONIKA DOKUMENTY NORMALIZACYJNE

Wszystkie trzy są dziełem RTCA. Dwie z nich DO160D i DO178B już są przywołane
w CSETSO jako obowiązkowe, trzecia z nich, DO254 znajdzie się tam lada chwila.

Kilka słów o RTCA. RTCA, Inc. – Radio Technical Committee for Aeronautics (www.rtca.org)
swe początki datuje w 1935 roku, obecnie jest prywatną spółką non profit z siedzibą
w Waszyngtonie, skupiającą około 400 organizacji i instytucji, rządowych i prywatnych i dzia
łającą na rzecz modernizacji systemów awioniki – elektroniki lotniczej w Stanach Zjedno
czonych i na całym świecie. W ramach RTCA powstało ponad trzysta dokumentów
normalizacyjnych i doradczych istotnie wpływających na rozwój konstrukcji awionicznych.

Tytuły kilku ostatnich dokumentów:
• DO320, Operational Services and Environmental Definition (OSED) for Unmanned Aircraft

Systems.
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• DO319, Safety, Performance and Interoperability Requirements Document for Enhanced
Traffic Situational Awareness During Flight Operations (ATSAAIRB).

• DO318, Safety, Performance and Interoperability Requirements Document for Enhanced Air
Traffic Services in RadarControlled Areas Using ADSB Surveillance (ADSBRAD).

• DO317, Minimum Operational Performance Standards (MOPS) for Aircraft Surveillance
Applications System (ASAS).

• DO316, Minimum Operational Performance Standards (MOPS) for Global Positioning
System/Aircraft Based Augmentation System Airborne Equipment.
Dokumenty RTCA można zakupić na stronie internetowej organizacji. Cena od 100 do 500

dolarów.

6.1. DO160/ED14
Pierwszy z tych ważnych to dokument DO160 „Environmental Conditions and Test

Procedures for Airborne Equipment” (Warunki środowiskowe i procedury badań wyposażenia
pokładowego), który w swej pierwotnej wersji powstał pod koniec lat pięćdziesiątych ubiegłego
już stulecia i szybko zaczął stawać się podstawową normą środowiskową dla cywilnego wypo
sażenia pokładowego całego spektrum statków czyni z nich powietrznych od samolotów i śmi
głowców lekkich po samoloty naddźwiękowe, a także chętnie wykorzystywane dla wyposażenia
w wojskowym lotnictwie transportowym. Wyparł on powszechnie wykorzystywaną normą
brytyjską BS.G100, a właściwie jej trzecią edycję BS.3G100. Od kilkunastu lat dokumenty
DO160 koordynowane są z EUROCAE – European Organisation for Civil Aviation Equipment
przez jej grupy robocze WG 14 i 31 i wydawane jednocześnie jako jednobrzmiący dokument
ED14 (ED14F). Dokument składa się z 26 rozdziałów, z których 23 opisuje poszczególne na
rażenia środowiskowe, określa wymagania odporności i wytrzymałości na te narażenia oraz
poziomy dopuszczalnych narażeń wywoływanych przez wyposażenie pokładowe, oraz proce
dury prowadzenia i oceny badań wyposażenia. Najnowsza wersja DO160, wydanie F opubli
kowane zostało 6 grudnia 2007 roku liczy ponad 400 stron. Nie można mówić, że wydanie F
obowiązuje od 6 grudnia 2007 roku, dokumenty RTCA mają charakter doradczy i obowiązują
w takim zakresie, w jakim są przywołane w krajowych dokumentach normalizacyjnych.
Wydania, praktycznie od wydania B żyją niejako współbieżnie, a producenci sprzętu deklarują
zgodność awioniki a laboratoria badawcze swe możliwości badawcze, z odpowiednim wyda
niem, dla uproszczenia nazwijmy, normy.

Kolejne wydania są dziełem bardzo intensywnie pracującego komitetu SC 135, obecnie
wspólnie z Komitetami EUROCAE – WG 14 i 31, o czym świadczy kolejne sześć wydań w ciągu
czterdziestu lat. Na wydaniu F komitet nie poprzestaje i szykuje się kolejna edycja – wydanie
G, planowane do publikacji na grudzień 2010.

Omówienie normy zajęłoby zbyt wiele, ale jej zawartość i sposób wykorzystania obrazuje
arkusz kwalifikacji środowiskowej stanowiący podsumowanie uzyskanego poziomu zabezpie
czeń środowiskowych konstrukcji.

Podsumowaniem wymagań, i uzyskany stopnia odporności środowiskowej potwierdzony
badaniami jest Arkusz kwalifikacji środowiskowej wyrobu. Wzór arkusza pochodzi z DO160.
Sam arkusz daje pewne pojęcie o zakresie niezbędnych badań.
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6.2. DO178B/ED12B i DO254/ED80
Te dwa kolejne, to dokumenty RTCA – DO-178B/ED-12B – Uwzględnienie oprogramowa-

nia w procesie certyfikacji systemów i urządzeń pokładowych i RTCA DO-254/ED-80 –
Przewodnik zapewnienia bezpieczeństwa w konstrukcjach pokładowych urządzeń elek-
tronicznych traktowane są obecnie łącznie. Przede wszystkim ze względu na podobne podej-
ście do tematu – dla obu przyjęto pięć kategorii wyposażenia ze względu na wymagane
bezpieczeństwo konstrukcji, okeślony przebieg procesu projektowania i udokumentowania
spełnienia wymagań.
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Gdy oprogramowanie stało się coraz częstszym elementem wyposażenia pokładowego
(a obecnie niemal nieodłącznym) stało się konieczne uwzględnienie tego faktu w normach
a także w procesie projektowania. Fakt konieczności prowadzenia procesu projektowania
w odpowiednim cyklu, zebrania stosownych dokumentów i przeprowadzenia badań oprogra
mowania nie do końca jest uświadomiony naszym konstruktorom. Tym bardziej, że certyfika
cja oprogramowania znacznie podraża koszt projektu.

To samo dotyczy elektroniki. Rozwój i zastosowanie złożonych systemów elektronicznych
w lotnictwie, coraz większe skomplikowanie urządzeń elektronicznych, wypełniających coraz
więcej krytycznych dla bezpieczeństwa statku powietrznego funkcji, stanowi nowe wyzwanie
dla bezpieczeństwa i certyfikacji. Dla przeciwdziałania temu wzrostowi ryzyka zachodzi po
trzeba zapewnienia, że potencjalne błędy konstrukcji urządzeń dają się zlokalizować w bar
dziej ścisły i weryfikowalny sposób, zarówno w procesie projektowania jak i certyfikacji.

Rys. 6.1. Etapy procesu realizacji projektu

W odpowiedzi na te wyzwania powołano stosowne komisje SC180 RTCA i WG46
EUROCAE, pracujące wspólnie. Ten wspólny komitet został zobowiązany do opracowania ja
snych i zwartych wytycznych dla konstrukcji pokładowego wyposażenia elektronicznego tak by
bezpiecznie realizowało ono zamierzone funkcje. W wyniku tych prac powstał dokument
DO254/ED80.

Jakkolwiek wydany w 2000 roku także nie zakorzenił się jeszcze w świadomości krajowej
braci awionicznej. Przywoływany jest już w najnowszych wydaniach norm przedmiotowych
(TSO, ETSO).

Wytyczne zawarte w tym dokumencie mają służyć producentom statków powietrznych i do
stawcom wyposażenia elektronicznego systemów pokładowych. Opisano w nich procedury po
szczególnych etapów cyklu projektowania wyposażenia. Określono cele i działania w ramach
każdej procedury. Podobnie jak w dokumencie DO178B/ED12B dotyczącym oprogramowa
nia przyjęto pięć kategorii wyposażenia ze względu na wymagane bezpieczeństwo konstruk
cji. Wytyczne mają zastosowanie dla każdego przyjętego poziomu bezpieczeństwa konstrukcji.

W dokumencie opisano takie aspekty realizacji projektu jak: przygotowanie planów i zało
żeń (projektowych, walidacji, weryfikacji, zarządzania konfiguracją, zapewnienia bezpieczeń
stwa), przyjęcie dokumentów normalizacyjnych, wymagań dla urządzenia, wykonanie projektu
koncepcyjnego i technicznego, przeprowadzenie walidacji i weryfikacji (przeglądów i analiz,
badań), zarządzanie konfiguracją, kryteria akceptacji wyników, zgłaszanie problemów, procesy
oceny bezpieczeństwa systemu, certyfikacja.

Realizowane są trzy procesy oceny bezpieczeństwa systemu: ocena ryzyka funkcjonalnego,
wstępna ocena bezpieczeństwa systemu i ocena bezpieczeństwa systemu. Procesy te wyko
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rzystywane są do określenia wskaźników, parametrów bezpieczeństwa systemu stosownie do
etapu rozwoju procesu zapewnienia bezpieczeństwa, oraz do ustalenia czy funkcje systemu
osiągnęły zadane parametry bezpieczeństwa.

Poniższa tabela prezentuje wymagania dotyczące danych, jakie należy opracować zależnie od
przyjętego poziomu zapewnienia bezpieczeństwa wyposażenia (podobnie jest w DO178B).

Definicje poziomów bezpieczeństwa oprogramowani i konstrukcji
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Dane z przebiegu projektu urządzenia w zależności od poziomu zapewnienia bezpieczeństwa
konstrukcji i kategorii nadzoru urządzenia (Hardware Control Category – HC)

1 Dane które należy przedłożyć wskazane są literą S w kolumnie „Przedłożyć”. Dane oznaczone
przez HC1 i HC2 wykorzystywane do certyfikacji które nie muszą być przedkładane ale po-
winny być dostępne.

2 Realizowane założenia podano tutaj tylko informacyjnie. Nie wszystkie założenia odnoszą
się do wszystkich poziomów zapewnienia bezpieczeństwa.
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3 Jeżeli dane te są wykorzystywane przy certyfikacji wówczas potrzebę ich dostępności po
dano w tabeli. Dane te nie zawsze są wykorzystywane do certyfikacji i mogą nie być wyma
gane.

4 Dla procesów certyfikacyjnych dla Poziomu C lub D dane te mogą być przygotowane infor
macyjnie. Dokumentacja może mieć postać notatek ze spotkań i/lub prezentacji.

5 Jeżeli ubiegający się o certyfikację odnosi się do tych danych w danych wymaganych do
przedłożenia to powinny być one dostępne.

6 Potrzebne są tylko dane dotyczące odtwarzalności danych od wymagań do badań.
7 Nie jest potrzebne pokrycie badaniami wymagań pozyskanych lub niższych hierarchicznie.

Prezentacja omawianych dokumentów jest tematem dwutrzydniowych szkoleń, trudno tu
nawet omawiać je pobieżnie. Wiedza o tych dokumentach, pomijając umiejętność zastosowa
nia powinna być obowiązkowym wyposażeniem każdego absolwenta kierunków lotniczych.

7. NORMY WOJSKOWE

Tak jak z racji przynależności do Unii Europejskiej obowiązują nas decyzje EASA, tak z racji
przynależności do NATO przepisy i normy natowskie.

I tak w dziedzinie zapewnienia jakości w projektowaniu, produkcji, dystrybucji i obsłudze
obowiązuja normy w serii AQAP bazujące na ISO 9001. Trzeba zauważyć, że po linii wojskowej
jest nieco inne podejście do odbioru poszczególnych partii wyrobu – EASA koncentruje się na
producencie dając mu uprawnienia do samodzielnego przez wydawanie Form 1 uznania zdat
ności wyrobu, po linii wojskowej każdą partię wyrobów odbiera przedstawiciel odbiorcy tzw.
QAR. Dokumenty natowskie są dostępne na stronie www.nato.int.

Istotne znaczenie mają normy wojskowe Stanów Zjednoczonych serii MILSTD. Na przykład
norma środowiskowa MILSTD 810 (wydanie aktualne G) jest natchnieniem także dla twór
ców DO160, a jak widać na rysunku normy serii MIL są tłumaczone i wdrażane w Polsce. Znana
jest także norma MILSTD1553B dotycząca interfejsów stosowanych na wojskowych statkach
powietrznych. Swego czasu korzystaliśmy z normy dotyczącej urządzeń współpracujących
z systemie obserwacji nocnej NVIS (z goglami noktowizyjnymi).

W Polsce normy wojskowe (militarne, obronne) mają oznaczenie PNVXXXXX i są opraco
wywane przez PKN Komitet Techniczny KT 176 ds. Techniki Wojskowej i Zaopatrzenia.
Katalog i normy do zakupienia (podobnie jak i cywilne) w PKN. Obowiązują przy realizacji
zamówień wojskowych.

8. PODSUMOWANIE

Wybór i zastosowanie odpowiednich dokumentów normalizacyjnych już na wstępie procesu
realizacji stanowi dobrą przesłankę uzyskania powodzenia. Orientowanie się w istniejących
zasobach, nadążanie za nowelizacjami jest obowiązkiem każdego inżyniera nie tylko awionika.
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EDWARD BABIASZ

REGULATIONS, STANDARDS AND GUIDELINES AS A SAFETY
FACTOR IN SYNTHESIS AND DESIGN OF AVIONIC SYSTEMS

Abstract
Regulations, standards and guidelines constitute the knowledge collected through many years

of experience; the knowledge which allows to limit errors of constructing, manufacturing, handling
and servicing, and guides to what is the most important – to flight safety. Practically, this
knowledge is concentrated in few basic files, mainly in the United States of America. Most of all
these files are FAA documents – issued by Federal Aviation Administration (www.faa.gov) – FAR
(Federal Aviation Regulations), corporative documents issued by RTCA (www.rtca.org), ARINC
(www.arinc.com) and military standards MIL. Documents issued by European Aviation Safety
Agency, EASA (www.easa.eu), NATO (www.nato.int) and Annexes issued by ICAO (www.icao.int)
can be also attached. On the one hand, standards and documents deal with all processes focused
on development of construction, beginning from a design, through certification, manufacturing
and handling; quality systems carried on due to these processes by designing, manufacturing,
servicing, training and certificating organisations. On the other hand these documents
and standards define general requirements for construction of equipment and software,
hardware and software interfaces, environmental conditions and substantial requirements for
the following systems, installations and avionic units.

Presented paper describes shortly some selected files and documents which deal with avionics.
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Streszczenie
W referacie przedstawiono metodykę szkolenia szybowcowego młodzieży stosowana przez

instruktorów pracujących z młodzieżą w regionie jeleniogórskim. Omówiona została koncepcja
stworzenia na bazie: istniejących historycznych obiektów, doświadczonej kadry instruktorów,
działających ośrodków dydaktycznych centrum dydaktyczno-szkoleniowego, przeznaczonego do
uczenia i szkolenia młodzieży Euroregionu Nysa w dziedzinie techniki lotniczej i szybownictwa
oraz kształcenia na poziomie wyższym w specjalnościach lotniczych.

1. WSTĘP

Szkolenie szybowcowe powinno być jednym z pierwszych etapów lub wręcz pierwszym eta
pem szkolenia pilotów dla wielu specjalności lotniczych. Umożliwienie podstawowego szkole
nia szybowcowego liczniejszej niż obecnie grupie młodzieży stworzyłoby szansę na utworzenie
właściwej piramidy poziomu wyszkolenia personelu latającego. Wierzchołek piramidy two
rzyliby najbardziej zaawansowani piloci zawodowi lotnictwa cywilnego i wojskowego, zaś jej
podstawą uczniowie, szkoleni na szybowcach w aeroklubach. Liczba szkolonych obecnie
uczniów na etapie podstawowym jest wielokrotnie mniejsza, niż było to w latach sześćdzie
siątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku, gdy państwo w znacznym stopniu dotowało szko
lenie. Obecnie aerokluby muszą na nie same wygospodarowywać środki finansowe, gdyż
dotacje państwowe prawie zanikły. To odbija się niekorzystnie na kształcie piramidy, zwłaszcza
na jej podstawie, która jest bardzo zawężona.

Szczególnie trudno jest realizować marzenia o szkoleniu lotniczym ubogiej młodzieży. Spośród
takiej młodzieży wywodzi się w powojennej Polsce większość najbardziej zasłużonych pilotów
sportowych i zawodowych, instruktorów, konstruktorów, naukowców i działaczy lotniczych,
zarówno w lotnictwie cywilnym, jak i wojskowym. Warto zaznaczyć, że ich lotnicze początki
przypadły na czas, gdy nasze państwo było bardzo ubogie, wyniszczone najokrutniejszą wojną.
Mimo to, w tych ciężkich dla kraju warunkach, szkolenie szybowcowe było masowe. Sięgając
myślą wstecz przypomnijmy, że w przedwojennym dwudziestoleciu, gdy kraj po 123 letniej
niewoli był jeszcze biedniejszy, polskie szybownictwo było po Niemczech drugą potęga na świe
cie. W roku 1937 na ogólna ilość 623 srebrnych odznak szybowcowych na świecie Niemcy po
siadali ich 462, Polska – 101, Wielka Brytania – 29, USA – 10, Szwajcaria – 8, Węgry – 4,



Finlandia – 3, Jugosławia – 2 oraz Brazylia, Rumunia, Holandia i Litwa po 1. Przedszkolem szy
bownictwa zarówno w okresie międzywojennym jak i po II Wojnie Światowej było w Polsce
modelarstwo lotnicze, skupione w modelarniach szkolnych, aeroklubowych i osiedlowych,
gdzie zapoznawano młodzież z teorią latania i technologią budowy modeli szybowców. To wy
rabiało wśród objętych szkoleniem takie cechy, jak: rzetelność, systematyczność i wytrwałość
w działaniu, poczucia obowiązku, samodyscyplinę, rozwagę, silną wolę, koleżeńskość i życzli
wość. Rozwijało zamiłowania i zainteresowania lotnicze. Cechy te procentowały następnie
wśród modelarzy przez całe ich życie. Niestety, obecnie modelarstwo lotnicze nie jest doce
niane, nie jest powszechnym zajęciem młodzieży.

2. METODYKA SZKOLENIA SZYBOWCOWEGO MŁODZIEŻY

Metodyka szkolenia szybowcowego w Polsce, szczególnie zaś szkolenia podstawowego, stoi
na bardzo wysokim poziomie. Zawdzięczamy to przede wszystkim takim specjalistom, jak in
struktorzy: Wacław Kozielski, Andrzej Pazio i Jan Winczo. Ich wykłady na kursach instruktorskich,
opracowania i artykuły, drukowane w prasie lotniczej oraz podręczniki [1] i [2] są podstawą
przygotowania naziemnego do szkolenia szybowcowego i samego procesu szkolenia. Wszech
stronne przygotowanie naziemne, realizowane na kursach teoretycznych i w trakcie szkolenia
praktycznego, jest niezwykle ważnym etapem szkolenia lotniczego. W wielu wypadkach ma
decydujące znaczenie dla szkolonego w jego dalszej karierze lotniczej. Niestety, obecne finan
sowanie szkolenia lotniczego, oparte niemal wyłącznie na zasadach komercyjnych, prowadzi do
zatracenia tych elementów lotniczego wychowania, które kształtują postawę pilota, przyszłego
dowódcy statku powietrznego. Karykaturalnie wprost brzmi jeden z wymogów JARFCL, od
nośnie polityki jakości w organizacji szkolenia, głoszący tezę, aby ta polityka zapewniała za
dowolenie klienta, bez wskazania, jakie są czynniki kształtujące owo zadowolenie. Z punktu
widzenia klienta, czyli uczniapilota są nimi zwłaszcza niska cena szkolenia i warunki płatno
ści oraz stawianie niskich wymagań.

Istotne znaczenie dla bezpieczeństwa w lotnictwie ma kształtowanie od samego początku
szkolenia wysokich wymagań i właściwej postawy uczniów. Decydują o tym:
• osobisty przykład instruktora i jego rozsądne reagowanie na wszelkie przejawy naruszenia

dyscypliny lotniczej,
• dobre opanowanie teorii lotniczej, umożliwiające rozumienie zasad praktycznego wykony

wania czynności pilota na ziemi i w locie, a szczególnie opanowanie aerodynamiki i mechaniki
lotu, jako przedmiotów wyjściowych, niezbędnych nie tylko dla zrozumienia, co się dzieje
w locie ze statkiem powietrznym, ale także dla zrozumienia wiedzy z innych przedmiotów
teorii lotniczej,

• rozwijanie orientacji przestrzennej, wyobraźni i umiejętności przewidywania rozwoju sytu
acji, jako elementarnych podstaw bezpiecznego działania w locie.
Organizacja podstawowego szkolenia szybowcowego jest procesem świadomego wyboru

metody szkolenia oraz doborem i uporządkowaniem kolejności poszczególnych składników
szkolenia. Jego celem jest osiągnięcie w szkoleniu wymaganego poziomu umiejętności w jak
najmniejszej liczbie i w jak najkrótszym czasie lotów oraz w jak najkrótszym okresie, z zacho
waniem wymaganego poziomu bezpieczeństwa.

Podstawowym warunkiem jest tu powierzenie jednemu instruktorowi praktycznego szko
lenia podstawowego grupy uczniów od początku do jego zakończenia. Konieczność zmiany tego
warunku, który może zajść jedynie z bardzo ważnych przyczyn, jak na przykład choroby in
struktora, jest zawsze złem.

18 STANISŁAW BŁASIAK, JANUSZ PIEŃKOWSKI



Z organizacją procesu szkolenia i kierowania nim związane są takie czynności, jak: tempo
szkolenia, jego intensywność, regularność i efektywność lotów.

Tempo szkolenia jest to proporcja między postępem w opanowaniu umiejętności lotniczych
ucznia w takim szkoleniu a upływem czasu, w jakim ten postęp nastąpił.

Intensywność szkolenia to proporcja między ilością lub czasem wykonanych lotów szkol
nych a upływem czasu, mierzonym kalendarzem.

Regularność lotów to równomierność rozłożenia ich w okresie szkolenia na danym jego eta
pie lub w znaczącej jego fazie.

Efektywność lotów to proporcja między postępem w opanowaniu przez szkolonego umie
jętności lotniczych a ilością lub czasem lotów, w których ten postęp się dokonał. Tu istotne jest
pełne wykorzystanie czasu lotu do nauki już od pierwszych lotów dwusterowych. Uświadamia
to uczniowi, że musi przez cały czas lotu być aktywnym, czuwać nad jego przebiegiem, podej
mować niezbędne działania i być gotowym do niezwłocznego stosowania niezbędnych proce
dur awaryjnych.

Na efektywność lotów wpływają w znacznym stopniu uzdolnienia ucznia, cechy jego osobo
wości, wymienione wyżej w sekwencji, dotyczącej szkolenia modelarzy oraz warunki meteoro
logiczne panujące podczas szkolenia. Unikanie w szkoleniu podstawowym warunków
z turbulencją, porywistym, bądź bocznym wiatrem, mieszczącymi się jednak w granicach mi
nimów meteorologicznych, prowadzi do latania jedynie we wczesnych godzinach rannych i póź
nych popołudniowych. Uczniowie wtedy są niewyspani, niewypoczęci, zniechęceni i przez to
nieaktywni. Istotne jest w organizacji procesu szkolenia podstawowego w lotach nad lotnisko
wych od samego początku:
• nauczanie procesu decyzyjnego,
• dbanie o nauczanie poprawnej procedury i frazeologii korespondencji radiowej,
• nauczanie ważnych czynności lotniczych, wykonywanych na ziemi, jak kontrola zdatności

sprzętu, wykorzystanie informacji meteorologicznych i własnych obserwacji pogody,
• unikanie szkolenia „na luzie”, podczas którego uczeń nie jest właściwie obciążony na ziemi

i w locie.
Często głównym motywem zainteresowania się lotnictwem kandydatów na pilotów młodych

wiekiem, ale także i duchem, jest traktowanie latania na szybowcu jako wielkiej przygody
i wielkiej zabawy. Podstawowym obowiązkiem instruktora jest uświadomienie uczniom, że
takie podejście może zakończyć się tragicznie. Muszą oni potraktować latanie niezwykle po
ważnie i wielkim szacunkiem. Szczególnie ważne jest tu przeprowadzenie właściwego przygo
towania naziemnego do poszczególnych etapów szkolenia w locie.

Metodyka i organizacja szkolenia musi uwzględnić przede wszystkim wymagane bezpie
czeństwo i poziom szkolenia. Sztuka organizacji i kierowania jest w dużym stopniu sztuką prze
widywania oraz podejmowania w porę przemyślanych decyzji, umożliwiających przeciwdziałanie
trudnościom i zagrożeniom i wykorzystania sprzyjających sposobności.

Latanie jest jednym z najbardziej niebezpiecznych rodzajów działalności ludzkiej. Człowiek
latając wykorzystuje siły przyrody i działa w środowisku, do którego nie został przystosowany
przez naturę w procesie ewolucji gatunkowej. Jest to powodem licznych zagrożeń, prowadzą
cych do wypadków i katastrof. Wysoce błędny i szkodliwy jest pogląd, że wypadki i katastrofy
są wynikiem naruszenia przepisów lotniczych, których rygorystyczne przestrzeganie jest do
statecznym warunkiem bezpiecznego latania. Istotne jest dostarczenie informacji, dlaczego
błąd się zdarzył. Obok czynnika ludzkiego na zagrożenie bezpieczeństwa lotu wpływać mogą
mieć również:
• środowisko wykonywania lotów,
• technika lotnicza,
• organizacja działalności lotniczej.
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Różne powody, a wśród nich zapewne chroniczny brak czasu, spowodowany tempem współ
czesnego życia i zalewem zbędnych, czasochłonnych informacji niemal wyeliminowały historię
lotnictwa z zestawu przedmiotów objętych nauczaniem podczas szkolenia teoretycznego kan
dydatów na pilotów. Jest to rozwiązanie błędne, bo oprócz ciekawej wiedzy jaką niesie ten
przedmiot, historia wpływa równie pośrednio na bezpieczeństwo w lotnictwie poprzez poz
nanie faktów związanych z losami ludzi lotnictwa i techniki lotniczej oraz przeanalizowanie
tych zagadnień.

Warto w tym miejscu przejść do przykładów praktyki lotniczej, stosowanych na polskich lot
niskach.

Władze lotnicze w Polsce obniżyły w ostatnich latach dolną granicę wieku uczniów, rozpo
czynających szkolenie szybowcowe. Mogą oni szkolić się już od czternastego roku życia.
Ciekawy eksperyment podjęto w Aeroklubie Jeleniogórskim, gdzie od trzech lat daje się szansę
zapoznania z szybownictwem jeszcze młodszym kandydatom. Wykonują oni z instruktorem
po piętnaście lotów na szybowcu dwumiejscowym po starcie za wyciągarką. Wcześniej zapo
znają się z organizacją szkolenia i jego najniezbędniejszymi podstawami. Podczas tych lotów
większości z nich udaje się opanować podstawy pilotażu, co procentuje w szkoleniu w następ
nych sezonach. Aeroklub Jeleniogórski stara się szkolić podstawowo na szybowcach przed
wszystkim młodzież ze szkół, które mają klasy o profilu lotniczym. Takie szkoły znajdują spon
sorów, opłacających szkolenie podstawowe uczniów. Dzięki temu może się szkolić również mło
dzież, pochodząca z ubogich rodzin. Ponadto profil klasy stwarza lepsze warunki do lotniczego
szkolenia teoretycznego podczas roku szkolnego, dzięki czemu uczniowie są lepiej przygoto
wani do szkolenia praktycznego. Od kilku lat takie szkolenie praktyczne na lotnisku jelenio
górskim w lotach za wyciągarką i za samolotem, łącznie z lotami samodzielnymi, przechodzili
uczniowie klasy o profilu matematycznolotniczym V Liceum Ogólnokształcącego z Koszalina.
W bieżącym roku pierwsze 10 lotów zapoznawczych z instruktorem za wyciągarką wykonało
kilkunastu uczniów klasy o podobnym profilu Liceum Mechanicznego w Jeleniej Górze.

3. HISTORIA SZKOLENIA SZYBOWCOWEGO W REGIONIE JELENIOGÓRSKIM

W Polsce istnieje kilka miejsc, gdzie możliwe są cztery rodzaje startów szybowców: za samo
lotem, za wyciągarką, z lin gumowych i grawitacyjnie, to znaczy drogą swobodnego naboru
prędkości podczas opadania wzdłuż zbocza po ścieżce grawitacyjnej. Jednym z takich miejsc,
gdzie możliwe są wszystkie rodzaje startów, jest Góra Szybowcowa w Jeżowie Sudeckim.
Kombinacja wykorzystania tych rodzajów startów może znacznie potanieć proces szkolenia.

Jeżów Sudecki jest miejscowością, mającą ponad 700 letnią historię. Do lat trzydziestych
czternastego wieku była wsią polską, która nazywała się Gronow. Następnie była ona pod pa
nowaniem czeskim i kolejno przez kilkaset lat pod nazwą Grunau pod panowaniem niemieckim,
w roku 1945 wróciła do Macierzy.

Jeżów Sudecki w historii szybownictwa jest jednym z najbardziej znaczących miejsc na świe
cie. Szczególny rozwój szybownictwa rozpoczął się po I Wojnie Światowej, kiedy to na mocy
Traktatu Wersalskiego ograniczono Niemcom do minimum możliwość rozwijania lotnictwa sil
nikowego. To spowodowało ich głębsze zainteresowanie się lataniem na aparatach bezsilniko
wych. Udane początki tego latania wiążą się z Niemcem, Otto Lilienthalem, uznawanym za ojca
szybownictwa światowego. W ostatnim dziesięcioleciu XIX wieku wykonał on około 2000 lotów
ze wzgórza na Pomorzu Meklemburskim na aparatach latających własnego pomysłu i wyko
nanych przez niego samego. W wyniku ciężkiego wypadku w swym ostatnim locie Otto
Lilienthal zmarł w roku 1896.
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Po I Wojnie Światowej centrum rodzącego się sportu szybowcowego stało się wzgórze
Wasserkuppe w górach Rhon. Jego początki sięgają roku 1920. Warto tu zaznaczyć, że w owych
czasach latanie na aparatach bezsilnikowych było możliwe jedynie w górach.

W tym czasie w Jeleniej Górze i jej okolicy mieszkało wielu byłych wojskowych pilotów nie
mieckich, którzy gromadzili się w restauracji ZUR POST. Wspominając przy piwie swoje prze
życia wojenne i wiedząc o powstaniu szkoły szybowcowej w Wasserkuppe doszli oni
w roku 1921 do wniosku, że mogliby w rejonie Jeleniej Góry również spróbować latania
bezsilnikowego.

Postanowili zrobić rozpoznanie na górze Galgenberg w przyległej do Jeleniej Góry, leżącej
po jej północnej stronie wsi Grunau. Podczas pierwszej wycieczki na to wzgórze dostrzegli od
rywającego się od zbocza myszołowa, który zaczął majestatycznie krążyć nad ich głowami,
jakby w geście zachęty i powitania. Odebrali to zdarzenie jako dobry prognostyk na przyszłość,
jako znak przeznaczenia. Zapalili się do pracy, ściągnęli do Grunau 40 metrów sześciennych
drewna i w środkowej części wsi rozpoczęli wznoszenie hali, która miała służyć budowie i prze
chowywaniu szybowców. W Wasserkuppe namówili znanych już wówczas szybowników:
Gottloba Espenlauba i Edmunda Schneidera do przyjazdu do Grunau. Wkrótce pomagali oni
w ukończeniu budowy hali.

W roku 1923 rozpoczęto pierwsze próby wzlotów, zaś 2 marca 1924 roku G. Espenlaub wy
konał godzinny lot nad zboczem na swym szybowcu Espenlaub 5. To wywołało lawinę zamó
wień na zakup nowych szybowców z różnych miejsc w Niemczech. Gottlob Espenlaub wraz ze
swoim bratem Hansem, którego również namówił do przyjazdu do Grunau, zajęli się produk
cją szybowców.

Szkoła Szybowcowa w Grunau stawała się coraz popularniejsza w świecie lotniczym. Po bra
ciach Espenlaub zakład szybowcowy przejął Edmund Schneider, który ożenił się z córką miej
scowego ogrodnika i pozostał w Grunau na stałe. Zaprojektował on szybowiec Grunau Baby,
charakteryzujący się świetnymi własnościami lotnymi, łatwością produkcji i umiarkowanie
niską ceną. Szybowiec ten zrewolucjonizował latanie szybowcowe na świecie. W znacznym
stopniu wpłynął on na rozsławienie szybowiska w Grunau.

Od roku 1931 kierownikiem Szkoły Szybowcowej w Grunau został Wolf Hirth. Był on wspa
niałym pionierem, wizjonerem i organizatorem szybownictwa. Pod jego okiem szkoliła się tu
w roku 1931 sławna później niemiecka pilotka Hanna Reitsch, mieszkająca od urodzenia
w Jeleniej Górze oraz Wernher von Braun, późniejszy najwybitniejszy w świecie twórca rakiet
niemieckich i amerykańskich. Wolf Hirth wynalazł nową technikę wykorzystania w szybow
nictwie prądów wznoszących, tzw. kominów termicznych. Został pierwszym w świecie zdo
bywcą srebrnej odznaki szybowcowej. Ponadto opracował teoretycznie metodę latania na tzw.
fali, będącej zjawiskiem meteorologicznym, występującym w górach, umożliwiającym uzyski
wanie wysokości nawet ponad 10 tysięcy metrów w lotach swobodnych na szybowcach. Dzięki
temu w Grunau ustanowiono przed wojną kilka szybowcowych rekordów świata.

Wolf Hirth zorganizował z Niemiec wiele ekspedycji szybowcowych: do Ameryki Północnej
i Południowej, do Japonii i wielu krajów europejskich. Podczas pokazów latał na szybowcach
wraz z innym członkami swej ekipy, m. in. z Hanną Reitsch, promując szybownictwo i szybowce,
głównie Grunau Baby. Ten typ szybowca został wyprodukowany w Grunau i w innych miejscach
w ilości około 5000 egzemplarzy, co jest światowym rekordem. Świadczy to o popularności, ja
kości i przydatności do szkolenia tego szybowca. Ponadto W. Hirth zaprojektował świetny szy
bowiec wyczynowy Minimoa, który był używany w różnych krajach, również w Polsce.

Już przed wojną a szczególnie podczas jej trwania szybowisko w Grunau zostało wykorzy
stane przez Niemców do szkolenia pilotów i strzelców pokładowych na potrzeby frontu.
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Wojna oszczędziła Grunau i jego okolice od zniszczeń. Już od 30 kwietnia 1945 roku napły
wali do wsi nowi mieszkańcy, głównie zza Buga, od południowowschodnich po pólnocno
wschodnie rubieże przedwojennej Rzeczpospolitej, Po zakończeniu wojny, latem 1945 roku,
polscy szybownicy, z instruktorem Tadeuszem Puchajdą na czele, przejęli pozostawiony tu
przez Niemców majątek lotniczy w postaci zabudowań szkoły szybowcowej, zakładu szybow
cowego E. Schneidera i sprzętu lotniczego. Niestety, przed ich przybyciem Czesi wywieźli stąd
ponad 130 szybowców, zostawiając ich dla Polaków zaledwie około 30 sztuk, w różnym, prze
ważnie kiepskim stanie technicznym.

Na bazie Grunau Baby w zakładzie szybowcowym ruszyła produkcja szybowca Jeżyk, który
w latach czterdziestych i późniejszych był powszechnie wykorzystywany do szkolenia podsta
wowego szybowników w polskich aeroklubach i szkołach szybowcowych.

Do roku 1947 polską młodzież szkolił tu na szybowcach instruktor niemiecki Willy Kurten.
Miłość do lotnictwa tej młodzieży i jej niemieckiego instruktora zrodziła między nimi uczucie
wzajemnej sympatii, mimo dramatycznych przeżyć wojennych.

W dniach od 18 do 23 listopada 1945 roku odbyła się w Jeżowie Sudeckim (który po wojnie
jeszcze przez 2 lata nosił nazwę Grunów) I Ogólnopolska Konferencja Szybowcowa. Wytyczyła
ona kierunki rozwoju polskiego szybownictwa na wiele lat. W styczniu roku 1946 został utwo
rzony Aeroklub Jeleniogórski.

Przez kilka powojennych lat następował rozwój zarówno szkoły szybowcowej jak i aeroklubu
i zakładu szybowcowego. Tu na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych organizowano
pionierskie obozy falowe, na których wielu uczestników ustanowiło na szybowcach sporo
krajowych rekordów wysokościowych. Uzyskano również rekord międzynarodowy.

Na początku lat pięćdziesiątych, na skutek licznych ucieczek zagranicę pilotów na samolotach,
zamknięto działalność wielu aeroklubów i ośrodków lotniczych przygranicznych, w tym rów
nież jeżowskiej szkoły szybowcowej i Aeroklubu Jeleniogórskiego. Ich działalność wznowiono
odpowiednio w latach 1956 i 1957. Od roku 1963 zostały one połączone w jeden organizm,
pod nazwą Aeroklub Jeleniogórski.

W obu tych jednostkach Kotliny Jeleniogórskiej, zarówno przed wojną jak i po jej zakończe
niu, szkoliło się tysiące uczniów i pilotów szybowcowych, modelarzy lotniczych, pilotów sa
molotowych, skoczków spadochronowych, lotniarzy i paralotniarzy. Tu zdobyto najwięcej na
świecie szybowcowych diamentów za przewyższenie ponad 5000 metrów. Ustanowiono rów
nież rekordy świata i wiele rekordów krajowych.

Jeżowski Zakład Szybowcowy zasłynął produkcją setek szybowców różnych typów, które nie
tylko zasilały polskie aerokluby, ale w dużych ilościach były eksportowane do wielu krajów
świata. Takie szybowce, jak: Jeżyki, Żurawie, Bociany, Salamandry, Piraty, Zefiry 2 i Puchacze są
najlepszą wizytówką tego zakładu. Były i są cenione na całym świecie.

Zmiany ustrojowe w Polsce w latach osiemdziesiątych wpłynęły negatywnie na szybownic
two. Zaczął się jego regres, który trwa do dziś. Ustała niemal pomoc finansowa państwa dla
aeroklubów. Niszczeją budynki i hangary, starzeją się szybowce i inny sprzęt lotniczy.
Większości chętnej do latania młodzieży nie stać na sfinansowanie choćby swego podstawo
wego szkolenia lotniczego.

Poza jednym internatem, wchodzącym niegdyś w skład Szkoły Szybowcowej w Jeżowie
Sudeckim, który obecnie jest używany jako budynek gminnej szkoły podstawowej, pozostałe
obiekty niszczeją. Historyczny budynek administracyjny szkoły szybowcowej, będący własno
ścią gminy Jeżów Sudecki, niszczeje od ponad 20 lat, pozostawiony własnemu losowi. Na Górze
Szybowcowej pozostał tylko jeden historyczny drewniany hangar. Drugi uległ spaleniu w sta
nie wojennym, gdy był wykorzystywany przez Milicję Obywatelską. W jeszcze innym runął dach
pod ciężarem śniegu. Obecnie pozostały po nim tylko betonowe ściany, możliwe jednak do wy
korzystania pod warunkiem założenia nowego dachu.
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Państwowy Zakład Szybowcowy, działający w Jeżowie Sudeckim od roku 1945, zbankruto
wał tuż przed rokiem 2000. W rok później zakupił go Henryk Mynarski, specjalista w branży
szybowcowej, posiadający bogatą praktykę w pracy w BielskuBiałej i na Żarze. W swym je
żowskim zakładzie wykonuje on remonty szybowców wszystkich typów, od historycznych po
najnowsze, głównie na potrzeby klientów zagranicznych z różnych krajów europejskich i po
zaeuropejskich, od Stanów Zjednoczonych i Kanady po Nową Zelandię. Henryk Mynarski sto
suje wszystkie możliwe technologie, umożliwiające remonty zarówno szybowców drewnianych,
jak i laminatowych i wykonanych z włókna węglowego. Jest w stanie zrekonstruować każdy
typ szybowca, od najstarszych przedwojennych, po najnowocześniejsze współczesne. Ponadto
produkuje on nowe szybowce polskiej konstrukcji, głównie PW 6, świetny i najtańszy szybowiec
dwumiejscowy na świecie. Szybowce te latają w wielu państwach świata, m. in. w USA,
Kanadzie, Australii i w Wielkiej Brytanii. Szkoda, że Polsce nie ma na nie zbytu, ponieważ aero
kluby nie są wspomagane przez państwo. To negatywnie odbija się na wyszkoleniu kadr za
równo do lotnictwa zawodowego cywilnego jak i na potrzeby wojska.

Władze Aeroklubu Jeleniogórskiego z prezesem Bogusławem Regulskim, dyrektorem
Jackiem Musiałem, szefem wyszkolenia Elżbietą Urbanowicz, szefem technicznym Zbigniewem
Urbanowiczem i byłym prezesem Jackiem Urbańczykiem na czele robią wszystko co jest w ich
mocy, aby utrzymać swoją działalność w Jeleniej Górze i w Jeżowie Sudeckim na jak najwyższym
poziomie. Dbają o utrwalenie wspaniałej historii szybownictwa tego terenu. Na przykład od
17 do 28 mają br. zorganizowały w Jeżowie Sudeckim zlot starych, historycznych szybowców,
na którym gościło wraz ze swymi szybowcami około 30 uczestników z Europy Zachodniej
i z Czech. Latają tu oni od lat na swych szybowcach, wykorzystując wszystkie cztery wymie
nione wyżej rodzaje startów, z których rzadko spotykana w skali światowej metoda grawita
cyjna jest najtańsza.

Takie spotkania, których w ostatnich latach zorganizowano już kilka, planowane są w przy
szłości jako stałe, coroczne zloty. Będą one najlepsza promocją lotnictwa Kotliny Jeleniogórskiej
i jego historii, unikalnej w skali światowej. Żadne inne przedsięwzięcie jeleniogórskich władz
powiatowych i władz wojewódzkich Dolnego Śląska nie ma tak unikalnego znaczenia na pro
mocję w świecie Kotliny Jeleniogórskiej.

4. KONCEPCJA EUROREGIONALNEGO OŚRODKA SZKOLENIA LOTNICZEGO

Wykorzystując tradycje historyczne , istniejący w regionie jeleniogórski potencjał szkole
niowy i dydaktyczny oraz obiekty szkoleniowe należy poczynić starania o utworzenie w rejo
nie jeleniogórskim Euroregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego. Byłaby tu wówczas
możliwość wykonywania lotów szybowcowych ze wszystkimi rodzajami startów, budowy i re
montów historycznych szybowców oraz utworzenia unikalnego muzeum lotniczego, będącego
przede wszystkim placówką gromadzącą unikalne zabytkowe, ale latające szybowce. Takie cen
trum promowałoby historię jeżowskiego ośrodka, poczynając od jego zarania, czyli od roku
1921 oraz lotniczy dorobek całej Kotliny Jeleniogórskiej. Przypominałoby lotniczemu światu
również wybitne niemieckie i polskie postacie działaczy i sportowców o światowych osiągnię
ciach wyczynowych, z uzyskaniem mistrzostwa i wicemistrzostwa świata włącznie. Tę polską
sześćdziesięciopięcioletnią historię tworzyli między innymi: Tadeusz Puchajda, Mieczysław
KrywultOlszowski, Tadeusz Góra, Tadeusz Rejniak, Edward Adamski, Wiesław Dziedzio,
Tadeusz Kaczmarek, Józef Kurpiela, Waldemar Gross, Przemysław Marcin JaxaRożen,
Stanisław Ratusiński, Barbara i Henryk Maciągowie, Lidia i Andrzej Paziowie, Jerzy i Tadeusz
Popielowie, Stanisław Łuszpiński, Paweł Piłat, Stefan Różycki, Stanisław Babiarz, Zenon Skolski,
Adam Witek, Julian Ziobro i wielu innych.
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Od wielu lat gmina Jeżów Sudecki współpracuje z czeskim Obec Paseky nad Jizerou i nie
mieckim Gemeinde Vierkirchen. Utworzenie Euroregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego
rozszerzyłoby również tę współpracę.

Na wniosek władz gminy Jeżów Sudecki Unia Europejska przyznała przed kilku laty środki
finansowe na wykonanie planu remontu historycznego, przedwojennego budynku administ
racyjnego jeżowskiej szkoły szybowcowej. Plan ten powstał w jeleniogórskim biurze projekto
wym. Następnym krokiem winno być wykonanie tego remontu.

W Jeleniej Górze powstała koncepcja utworzenia w regionie ośrodka dydaktycznoszkoleniowego,
przeznaczonego do uczenia i szkolenia młodzieży Euroregionu Nysa w dziedzinie techniki lot
niczej i szybownictwa oraz kształcenia na poziomie wyższym w elektronicznych i telekomuni
kacyjnych specjalnościach lotniczego zaplecza obsługowego. Ośrodek ten wykorzystywałby
istniejący potencjał dydaktyczny i szkoleniowy, działający w regionie Jeleniej Góry, obiekty
dydaktyczne i szkoleniowe oraz produkcyjne, związane z lotnictwem, a także tradycji szybow
cowe Jeżowa Sudeckiego i Jeleniej Góry, w tym byłej Oficerskiej Szkoły Wojsk Radiotechnicznych.

Partnerami tego projektu są: Kolegium Karkonoskie (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa),
Aeroklub Jeleniogórski, Stowarzyszenie Sanatorów (organizacja pozarządowa), Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, samorząd lokalny, samorząd regionalny, Stowarzyszenie
Gmin Polskich Euroregionu Nysa i Zakład Szybowcowy w Jeżowie Sudeckim Henryka
Mynarskiego. Przewidywany jest udział partnerów z Euroregionu Nysa – z Saksonii i Libereckiego
Kraju (szkoły wyższe, ośrodki szkolenia lotniczego).

Działania w ramach tego projektu mają na celu:
1. Stworzenie na Wydziale Technicznym Kolegium Karkonoskiego specjalności ELEKTRONIKA

LOTNICZA,
2. Szkolenie lotnicze uczniów szkół średnich, głównie regionu Jeleniej Góry,
3. Reaktywację działającej od lat dwudziestych ubiegłego wieku w Jeżowie Sudeckim Szkoły

Szybowcowej, w której będzie szkolona również młodzież z Euroregionu Nysa (Dolny Śląsk,
Saksonia, Liberecki Kraj),

4. Rozwój produkcji lotniczej w Zakładzie Szybowcowym w Jeżowie Sudeckim,
5. Stworzenie Euroregionalnego Muzeum Lotniczego.

5. PODSUMOWANIE

Stworzenie ośrodka szkoleniowodydaktycznego działającego w rejonie Jeleniej Góry i zaj
mującego się szkoleniem szybowcowym i lotniczym młodzieży Euroregionu Nysa (Dolny Śląsk,
Saksonia, Liberecki Kraj) wpisuje się w strategię współpracy trans regionalnej Unii Europejskiej.
Działania Euroregionalnego Centrum zapewnią: zachowanie dziedzictwa kulturowego zwią
zanego z lotnictwem istniejącego w regionie Jeleniej Góra, rewitalizacje i restytucję obiektów
związanych z lotnictwem i działającym w tym regionie, stworzenie nowej oferty dydaktycznej
dla młodzieży Euroregionu, rozwój produkcji lotniczej w Euroregionie, wykorzystanie do
świadczeń kadry prowadzącej szkolenia szybowcowe w oparciu o opisana w referacie
metodykę.
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BASIC GLIDER TRAINING AS A PART OF PILOT TRAINING

Abstract
The paper presents a methodology for training glider used by the instructors working with

youth people in the region of Jelenia Góra. Discusses the concept of creation educational
and training center based on: existing historical facilities, experienced staff of instructors,
existing learning centers, dedicated to learning and training of youth people in the area of
the Euroregion Neisse in gliding aviation and providing higher education in the specialties of aviation.
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Streszczenie
Współcześnie trudno sobie wyobrazić kształcenie lotnicze bez nowoczesnych symulatorów

i innych mediów wspomagających nauczyciela – mistrza w procesie przekazywania wiedzy stu-
dentom. Kształcenie lotnicze nie może być statyczne i musi być realizowane w dynamicznym śro-
dowisku, a tą właściwą dynamikę kształcenia mogą zapewnić odpowiedniej klasy symulatory.

Symulatory wykorzystywane w szkoleniu lotniczym, a do takiego zalicza się szkolenie perso-
nelu ATS (Air Traffic Services) muszą spełniać określone wymogi w zakresie możliwości odtwa-
rzania odpowiedniej dynamiki ruchu oraz środowiska lotniczego. Z tego też względu są
urządzeniami bardzo drogimi i jest ich na świecie bardzo niewiele. W Polsce specjalizowanymi
symulatorami do szkolenia służb ruchu lotniczego dysponuje Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
oraz Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie.

Celem artykułu jest przedstawienie organizacji szkolenia personelu ATS w oparciu o rekomen-
dacje Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL), wyma-
gań stawianym symulatorom i innym mediom wykorzystywanym w szkoleniu, a także prezentacja
kompleksu symulacyjnego, którym dysponuje WSOSP.

1. WSTĘP

W rankingu najbardziej stresujących zawodów, zawód kontrolera ruchu lotniczego znalazł się
na pierwszym miejscu. Można zapytać dlaczego? Przede wszystkim wiąże się to z odpowie
dzialnością kontrolera za bezpieczeństwo ludzi znajdujących się w powietrzu, bezpieczeństwo
ludzi znajdujących na ziemi i odpowiedzialność za mienie znacznej wartości. Kontroler pracuje
w ciągłym napięciu, musi być przez cały czas skoncentrowany a to może rodzić stresy. Warunki
pracy kontrolera odbiegają od normalnych: hałas, sztuczne oświetlenie, promieniowanie mi
krofalowe, bardzo duża ilość informacji do przetworzenia.

Specyficzne umiejętności i uzdolnienia, które musi posiadać  stawiają wysokie wymagania
przed procesem szkolenia, które musi przebiegać w warunkach gwarantujących skuteczność.

Szkolenie kontrolerów ruchu lotniczego może być realizowane tylko w certyfikowanych
ośrodkach szkolenia lotniczego i przebiega pod nadzorem „władzy lotniczej”. Personel dydak
tyczny (wykładowcy, instruktorzy) realizując program szkolenia, szkoląc i oceniając innych,
także sami się przy tym uczą. Istnieje zatem swoista interakcja – „szkolony – szklący”.



Od kandydatów na kontrolerów ruchu lotniczego wymaga się znajomości zagadnień teore
tycznych (przepisów, procedur), a przede wszystkim interpretacji tych przepisów. Z kolei od
powiedni trening umożliwia zastosowanie poznanej teorii w praktycznym działaniu. Zatem,
zakres szkolenia praktycznego musi być tak zorganizowany by nabyta wiedza i umiejętności
przekształciły się w pożądane nawyki.

Aby zostać kontrolerem ruchu lotniczego kandydat musi posiadać pewne wrodzone cechy
osobowości (później rozwijane przez odpowiedni trening), opanować niezbędny zakres wiedzy
lotniczej i umiejętności zawodowych. Ważne jest także zdobycie umiejętności radzenia sobie ze
stresem, który jest przypisany do tego zawodu. Wiedzę lotniczą czerpie się z wykładów, pod
ręczników, instrukcji i innych źródeł. Umiejętności zdobywa się przez wykorzystanie wiedzy
w praktyce i ciągły trening. Trenować można na stanowisku operacyjnym, w rzeczywistych
operacjach powietrznych i/lub na specjalistycznych symulatorach lotniczych.

Szkolenie w rzeczywistych operacjach lotniczych jest czasochłonne, drogie i nie zawsze przy
nosi pożądane efekty. Będzie ono bardziej efektywne jeśli kandydat na kontrolera ruchu lotni
czego opanuje już podstawowe umiejętności w czasie szkolenia, właśnie, na specjalizowanych
symulatorach.

Na stanowisku operacyjnym nie da się realizować szkolenia w pełnym zakresie, np. nie
można prowadzić szkolenia związanego z sytuacjami skomplikowanymi i niebezpiecznymi,
jakie mogą zaistnieć w ruchu lotniczym. Samolot jest tym środkiem transportu, na który od
działuje szereg czynników, z siłami natury włącznie. Nikt nie jest w stanie przewidzieć co może
się wydarzyć w trakcie lotu, dlatego też zarówno piloci, jak i kontrolerzy ruchu lotniczego muszą
być przygotowani na każdą sytuację szczególną. Z tego też względu specjaliści zajmujący się
szkoleniem kontrolerów ruchu lotniczego zadawali sobie pytanie: w jaki sposób, przy użyciu ja
kich metod i narzędzi należy szkolić kandydatów na kontrolerów ruchu lotniczego by byli sku
teczni w każdych okolicznościach?

Przed wprowadzeniem symulatorów, w wielu miejscach na świecie, prowadzono szkolenie
kontrolerów ATC (Air Traffic Control) bezpośrednio na wieży portu lotniczego (kontrolerzy lot-
nisk) oraz na stanowiskach kontroli radarowej (kontrolerzy obszaru, zbliżania i precyzyjnego
podejścia), z wykorzystaniem samolotów. Koszty takiego szkolenia były bardzo wysokie,
a efekty nie zawsze proporcjonalne do nakładów.

W odróżnieniu od większości zawodów, wymagających różnych kwalifikacji, kontrola ruchu
lotniczego jest zawodem, w którym posiadane umiejętności muszą być przekształcone w na
wyki, pozwalające działać szybko i skutecznie, rozwiązywać nawet najbardziej skomplikowane
sytuacje w krótkim czasie. Kontroler nie ma czasu na zastanawianie się, sprawdzanie proce
dur w podręcznikach, czy instrukcjach. Działając w deficycie czasowym, musi podejmować
szybkie i prawidłowe decyzje. Pilot będąc w zagrożeniu musi wiedzieć, że nie jest osamotniony,
że na ziemi czuwa kontroler, który mu pomoże lub zorganizuje niezbędną pomoc.

Wdrożenie do wykonywania czynności kontrolera ruchu lotniczego jest procesem dość dłu
gim, trwa ono ok. 4 lat. Po tym czasie można uznać, że kontroler jest zdolny do samodzielnej
pracy. Czas ten można skrócić co najmniej o jeden rok, jeśli część szkolenia zostanie zrealizo
wana na symulatorach. Symulatory lotnicze pozwalają na kreowanie różnych zdarzeń, nawet ta
kich, z którymi większość kontrolerów ruchu lotniczego nie spotka się w całej karierze
zawodowej.

2. PIERWSZE SYMULATORY W SZKOLENIU SŁUŻB ATC

Symulatory to nic innego jak zestawy urządzeń i procesów elektronicznych, które są zdolne
realizować narzucony program. W chwili obecnej ponosi się olbrzymie koszty na zbudowanie
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takich urządzeń, które byłyby jak najbardziej zbliżone do operacyjnych stanowisk pracy ATC
oraz, przy pomocy których można by było rozwiązywać określone sytuacje ruchowe, w sposób
zbliżony warunków realnych.

Początkowo kontrola ruchu lotniczego oparta była o meldunki załóg statków powietrznych –
kontrola proceduralna. Kontroler ruchu lotniczego na podstawie otrzymywanych od pilotów,
drogą radiową, meldunków określał przybliżoną pozycję statków powietrznych i ich wzajemną
konfigurację, i na tej podstawie kontrolował separacje oraz monitorował postęp lotu. Stąd też
pierwsze symulatory (proceduralne) były bardzo prostymi, mechanicznymi urządzeniami
(zobacz fotografia 1).

Symulator proceduralny służył do nauki kontroli proceduralnej, w której wykorzystana była
łączność radiowa między pseudopilotem, podgrywającym sytuację, a szkolnym kontrolerem.
Wszelkie informacje (meldunki) otrzymane od pilota, jak również zezwolenia i instrukcje wy
dawane przez kontrolera były odnotowywane na paskach postępu lotu. Usytuowanie pasków
w odpowiednim miejscu na tablicy sytuacji ruchowej dawało świadomemu rzeczy kontrole
rowi obraz sytuacji powietrznej. Symulator proceduralny był doskonałym narzędziem spraw
dzającym wyobraźnię przestrzenną kandydatów na kontrolerów ruchu lotniczego. Osoby, które
miały problemy z wyobraźnią przestrzenną były eliminowane z dalszego szkolenia.

Całe urządzenie jest bardzo proste – składa się właściwie z konsol odpowiednio podzielonych
na kolumny (beje), w których umieszczane były holdery z paskami postępu oraz środków łącz
ności (w postaci interkomu, symulującego łączność radiową) do komunikowania się z pseudo
pilotem. Modelowanie sytuacji ruchowej pseudopiloci prowadzą w zasadzie ręcznie, posługując
się paskami postępu lotu. Pomimo swojej prostoty, symulator proceduralny pełnił i nadal pełni
ważną rolę w procesie szkolenia. Oprócz kształtowania wyobraźni przestrzennej, podzielno
ści uwagi i przewidywania rozwoju sytuacji szkoleni doskonalą umiejętność prowadzenia ko
respondencji radiowej oraz prowadzenia notacji na paskach. Pracując na symulatorze
proceduralnym kandydaci na kontrolerów ruchu lotniczego stykają się po raz pierwszy z ele
mentami działania systemu kontroli, zapoznają się z zależnościami pomiędzy działaniem po
szczególnych organów kontroli i przepływem informacji między nimi.

Fot. 1. Symulator proceduralny w Ośrodku Szkolenia Lotniczego na Okęciu
(źródło: K. Kosarzycki, Przygotowanie, szkolenie i doskonalenie zawodowe kontrolerów

ruchu lotniczego, praca magisterska, kierowana przez dr. Tadeusza Compę, AON, Warszawa 2004)
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Wprowadzenie radaru do służb kontroli ruchu lotniczego oznaczało przejście od kontroli
proceduralnej do kontroli pozytywnej (radarowej), w której kontroler ATC jest w stanie do
kładnie określić pozycje statków powietrznych, ich wzajemną konfigurację i parametry lotu.
Zastosowanie radaru pozwoliło na zwiększenie bezpieczeństwa lotów, zwiększenie przepus
towości systemu ATC oraz zmniejszenie separacji między samolotami.

Zastosowanie radaru w służbach ATC1 spowodowało istotne zmiany w organizacji szkolenia
kontrolerów ruchu lotniczego. Istniejące techniki i narzędzia symulacyjne musiały zostać udo
skonalone. Koniecznym się stało zbudowanie symulatora radarowego, na którym szkoleni mog
liby uczyć się procedur radarowych oraz doskonalić umiejętności w zakresie zapewniania
służby radarowej. Symulatory radarowe, które powstały w owym czasie zdolne były wytworzyć
od czterech do sześciu celów maksymalnie.

Pierwszy z dużych radarowych symulatorów kontroli ruchu lotniczego został zainstalowany
w amerykańskim Narodowym Centrum Doświadczalnym Pomocy Lotniczych w Atlanta City.
Wprowadzony do eksploatacji, w latach sześćdziesiątych, symulator był zdolny wygenerować
60 obiektów. Projekt symulatora oparty był na konwencjonalnych układach analogowych, ob
sługa składała się z 60 pseudopilotów2 oraz pewnej liczby instruktorów nadzorujących proces
szkolenia. Wkrótce potem, podobny lecz nieco mniejszy system symulacyjny wprowadzony
został w Wielkiej Brytanii. Na początku lat 70. uruchomiono nowoczesny symulator do szko-
lenia kontrolerów ruchu lotniczego w ośrodku szkoleniowym Eurocontrol w Luksemburgu.

Pierwsze symulatory były konstrukcjami skomplikowanymi, tak pod względem mechanicz
nym, jak i elektronicznym. Zajmowały dużą powierzchnię, a ponadto wymagały angażowania
dużej ilości ludzi do ich obsługi.

Rozwój elektroniki umożliwił eliminowanie lamp elektronowych oraz zastąpienie wielu pro-
cesów realizowanych przez urządzenia mechaniczne procesami realizowanymi przez bardziej
zaawansowana elektronikę. Możliwym się stało częściowe uproszczenie systemu, a przede
wszystkim zmniejszenie jego gabarytów. Zwiększenie możliwości obliczeniowych poprzez za-
stosowanie komputerów (maszyn cyfrowych jak je wówczas nazywano) pozwalało na rozsze-
rzenie zakresu realizowanych funkcji i obniżenie kosztów eksploatacyjnych. Jednakże zmiany
wymagań operacyjnych, polegające na wykorzystaniu informacji z oddalonych radarów pier-
wotnych i wtórnych, oraz koniczności przetwarzania sygnałów wizyjnych pochodzących z wielu
różnych źródeł, a także konieczności przeliczania pozycji i parametrów ruchu z bardzo wysoką
dokładnością zadecydowały, że generacja symulatorów mechaniczno-elektryczno-
elektronicznych osiągnęła granice swoich możliwości technicznych i niemożliwy stał się ich
dalszy rozwój. Zaczęto więc poszukiwać nowych rozwiązań w konstrukcji symulatorów –
w oparciu o komputery, pracujące w trybie real time i dostarczające informacji, które mogły
być natychmiast prezentowane na monitorach (wskaźnikach radarowych lub innych systemach
wizualizacji).

3. WSPÓŁCZESNE SYMULATORY W SZKOLENIU KONTROLERÓW RUCHU LOTNICZEGO

Już w latach 70. poprzedniego stulecia symulatory analogowe zaczęto zastępować symula
torami cyfrowymi.

Jeden z pierwszych zintegrowanych symulatorów do szkolenia został zainstalowany w por
cie lotniczym Schiphol. Był uważany za „szczyt techniki”, gdyż odzwierciedlał bieżące trendy
w szkoleniu kontrolerów ATC. Zastosowano w nim wskaźniki identyczne do tych, jakie znaj

1 Pierwsze radary w służbach kontroli ruchu lotniczego zaczęto stosować w połowie lat 50 ubiegłego wieku, a pierw-
sze symulatory pojawiły się w latach 60.

2 Z reguły jeden pseudopilot sterował jednym obiektem.
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dowały się na stanowiskach operacyjnych. Systemy łączności, koordynacji i wiele innych ele
mentów funkcjonalnych, a nawet meble były podobne do tych, które znajdowały się na stano
wiskach operacyjnych. Do wskaźników symulatora doprowadzona została informacja w postaci
mapy wizyjnej, odzwierciedlającej wszystkie elementy przestrzeni powietrznej. Samoloty, zob
razowane w postaci symboli pozycji radarowej, prezentowane były na tle mapy elektronicznej.
W ten sposób słuchacz po ukończeniu kursu był w pełni przygotowany do pracy na stanowisku
operacyjnym, oczywiście w charakterze kontroler praktykanta. Symulator w Schiphol wyma
gał tylko czterech „pseudopilotów”, którzy byli w stanie w dowolnej konfiguracji obsługiwać
ponad 50 obiektów.

Na początku lat 90. ubiegłego stulecia, Agencja Ruchu Lotniczego zakupiła bardzo
nowoczesny symulator radarowy (ACC, APP) zintegrowany z symulatorem wieży firmy Hughes
Training Systems (obecnie część koncernu Raytheon). Rolę wskaźników radarowych i terminali
pełnią tu graficzne stacje robocze, wyposażone w monitory o dużej rozdzielczości. Ilość
stanowisk można dowolnie konfigurować. Stanowiska są w dużym stopniu zunifikowane –
każde z nich może pełnić rolę konsoli radarowej lub pseudopilota. W systemie może
funkcjonować jednocześnie pięć ćwiczeń radarowych, każde na kilka sektorów.

Warto zaznaczyć, że Polska posiada spore doświadczenie w budowaniu symulatorów
radarowych do szkolenia nawigatorów naprowadzania i kontrolerów ruchu lotniczego. Insty-
tut Techniczny Wojsk Lotniczych (ITWL), w latach 80. opracował symulator SKL 9304. Symu-
lator ten został zbudowany w roku 1994 dla portu lotniczego Berlin – Schönefeld.
Był wzorowany na poprzedniej generacji sprzętu operacyjnego, o dość ograniczonych
możliwościach i pojemności systemu. Zapewnia zobrazowanie wizji analogowej (radar pier-
wotny) i syntetycznej na klasycznych wskaźnikach radarowych z okrągłym ekranem i obrotową
podstawą czasu. Mimo nie najnowszych technologii SKL 9304 posiadał zupełnie przyzwoite
parametry pracy i zapewniał możliwość realizacji trzech niezależnych ćwiczeń, każde z własną
infrastrukturą. W każdym z ćwiczeń mogło jednocześnie występować około dwudziestu symu-
lowanych samolotów. SKL nie posiadał własnych urządzeń łączności – uczestnicy ćwiczenia
posługiwali się konsolami proceduralnymi. Dodatkowo SKL był wykorzystywany jako pomoc
dla pseudopilotów w trakcie kursów proceduralnych (wskaźniki kontrolerskie są wtedy
nieaktywne).

Symulator typu IKS 80 „OBERON”, będący produktem ITWL, pracuje od 1982 r. do chwili
obecnej w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych. Zrealizowano na nim już ponad
200 tys. godzin ćwiczeń, głównie z zakresu naprowadzania na cele powietrzne. Mimo
wprowadzenia nowoczesnego symulatora do szkolenia nawigatorów naprowadzania w dal-
szym ciągu „OBERON” wykorzystywany jest w procesie szkolenia. Jego podstawową zaletą jest
prostota obsługi i niezawodność.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SYMULATORÓW I INNYCH MEDIÓW WYKORZYSTYWANYCH
W SZKOLENIU KONTROLERÓW RUCHU LOTNICZEGO

EUROOCNTROL sformułowała ogólne wymagania dla „mediów” wykorzystywanych w szko
leniu kontrolerów ruchu lotniczego. Są to na razie wymagania nieformalne. Z posiadanych in
formacji wynika, iż w ciągu kilku najbliższych lat zostaną sformalizowane wymagania dla
symulatorów kontroli ruchu lotniczego, podobnie jak dla symulatorów lotniczych3. Urządzenia,
które nie będą spełniać podstawowych wymagań nie będą mogły być wykorzystywane
w szkoleniu.

3 Wymagania dla symulatorów używanych w szkoleniu pilotów zostały zawarte w dokumentach Wspólnych Władz
Lotniczych.
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W działalności szkoleniowej stosuje się szereg mediów, ułatwiających i wspomagających
szkolenie. Media, w znaczeniu fizycznym, to środki za pomocą których instruktor lub prowa
dzący szkolenie udziela instruktażu. Są nimi: symulatory, trenażery specjalizowane, wyposa
żenie rzeczywiste oraz inne urządzenia treningowe.

Dokument EUROCONTROL: Simulations Facilities for Air Traffic Control Training4

wprowadza klasyfikację urządzeń służących symulacji, a także prowadzonych z ich wykorzys-
taniem szkoleń. Zdefiniowanie podstawowych pojęć zakresu mediów jest bardo istotne
zarówno dla organizatorów szkolenia, jak i projektantów systemów symulacyjnych. Przy opra-
cowywaniu założeń taktyczno-technicznych na symulator kontroli ruchu lotniczego dla WSOSP
uwzględniono zapisy zawarte w powyższym dokumencie.

Ze względu na znaczenie współcześnie używanych w szkoleniu lotniczym mediów uznano za
celowe zaprezentowanie podstawowych pojęć z tego zakresu. W szkoleniu służb ATC wyko
rzystuje się następujące media:
• wyposażenie rzeczywiste (Real Equipment) – używane w warunkach operacyjnych (OJT)

lub w warunkach nieoperacyjnych (demonstracja lub praca w trybie pasywnym –
shadowing);

• symulatory (SIM: Simulator) – urządzenia dające studentowi prezentację ważnych cech sy-
tuacji realnej oraz odtwarzanie warunków operacyjnych, które umożliwia realizację zadań
w czasie rzeczywistym;

• symulatory wysokiej wierności (HI FI SIM: High-fidelity Simulator) – pełnowymiarowe re-
pliki stanowisk kontrolerów ruchu lotniczego, włączając całe wyposażenie oraz oprogra-
mowanie, niezbędne do przedstawienia wypełnianych zadań danego sektora lub stanowiska,
np. wieży (w przypadku kontroli lotniska przedstawia również otoczenie zewnętrzne);

• trenażery specjalizowane (PTT: Part-Task Trainer) – urządzenia do treningu, które pozwa-
lają na szkolenie specyficznych funkcji operacyjnych, niezależnie od innych funkcji, które
tutaj nie są odwzorowywane lecz posiadają związek w pracy operacyjnej;

• inne urządzenia treningowe (OTD: Other Training Device) – urządzenia pozwalające na
szkolenie niektórych zadań operacyjnych w warunkach nierealnego odwzorowania wypo-
sażenia operacyjnego; zaliczyć do nich można komputery multimedialne lub stacje robocze,
które przystosowane są do pracy samodzielnej lub w małym zespole (sprzęt taki jest stan-
dardowo dostępny na rynku i nie jest modyfikowany specjalnie do wymagań ATC).
Stosując symulatory w szkoleniu lotniczym można stosować niżej opisane sposoby nauki:

• nauka we własnym tempie (SELF – Self-paced Learning) – system nauki/szkolenia, gdzie
uczący się jest w stanie kontrolować tempo, w którym pracuje;

• nauka w tempie regulowanym czasem (RSTD – Time-restricted Learning) – nauka/szkole-
nie, w trakcie którego projektant ćwiczenia lub instruktor kontroluje tempo w jakim musi
pracować nauczany;

• nauka w czasie rzeczywistym (REAL – Real Time) – szkolenie, w trakcie którego uczeń musi
pracować w tempie takim, jak w rzeczywistych operacjach.
Symulacja może być realizowana z wykorzystaniem odpowiednich metod i typów symulacji.

Wyróżnia się symulację pełną i symulację prowadzoną.
Symulacja pełna (SIMUL – Simulation) – polega na tym, że zachowanie obiektów na ziemi

i w powietrzu jest zgodne z decyzjami szkolnego kontrolera ruchu lotniczego i odpowiada wa-
runkom istniejącym w środowisku rzeczywistym. Symulacja zawiera w sobie zawsze: przygo-
towanie do ćwiczenia (briefing), nauka pod nadzorem instruktora (tutoring), omówienie
wyników ćwiczenia (debriefing).

4 Simulations Facilities for Air Traffic Control Training, EATMP – EUROCONTROL, 2000, s. 7.



Symulacja prowadzona (GSIMUL – Guided Simulation) – rozszerzone wzajemne oddziały-
wanie pomiędzy uczniem i komputerem, w postaci pytań, odpowiedzi, komentarzy, instrukcji
i oceny. W założeniu istnieje teoretyczny model, względem którego student jest porównywany.

Co do typów symulacji rozróżnia się: symulację indywidualną, symulację zespołową oraz sy-
mulację grupową.

Symulacja indywidualna (Individual Simulation »IND SIMUL«) – symulacja pełna, w czasie
rzeczywistym, angażująca jednego ucznia.

Symulacja zespołowa (Team Simulation »TEAM SIMUL«) – symulacja pełna, w czasie rze-
czywistym, angażująca komórkę złożoną z wielu studentów (np. symulacja tylko kontroli zbli-
żania). Zespół składa się z dwóch lub więcej studentów pracujących razem lub w sposób
powiązany.

Symulacja grupowa (Group Simulation »GROUP SIMUL«) – symulacja pełna, w czasie rze-
czywistym, angażująca wielu studentów lub zespołów pracujących jednocześnie (np. kontrola
zbliżania wraz z kontrolą lotniska).

Systematyka i wiedza zawarta w prezentowanym dokumencie EUROCONTROL, służyć ma
pomocą nie tylko w prowadzeniu i planowaniu zajęć ale także w ewentualnych inwestycjach
związanych z zakupem symulatorów.

5. MOŻLIWOŚCI I WYKORZYSTANIE SYMULATORÓW ATC

Zasadnicze różnice w między symulatorami cyfrowymi i analogowymi przejawiały się w tym,
że w systemie analogowym ruch każdego obiektu był liczony oddzielnie i w sposób ciągły,
w systemie cyfrowym wszystkie wyliczenia były scentralizowane. Są one dokonywane sek
wencyjnie w jednostce centralnej systemu, a czas trwania sekwencji liczony jest w mikrose
kundach. Z tego też względu czas potrzebny na uaktualnienie informacji na wskaźniku jest
bardzo krótki. Z punktu widzenia kontrolera proces uaktualniania informacji odbywa się
w sposób podobny do taśmy filmowej przesuwającej się z prędkością 24 kadrów na sekundę,
które oko ludzie traktuje jako obraz stały. Dokładność zobrazowania pozycji na wskaźniku,
określanie parametrów lotu jest znacznie wyższa niż było osiągalne w symulatorach analogowych.

Na symulator składają się trzy grupy urządzeń: interfejs użytkownika, urządzenia techniczne
służące do modelowania przestrzeni powietrznej oraz stanowiska kierowania. Interfejsem użyt
kownika symulatora ATC są konsole kontrolerskie, zbliżone wyglądem i funkcjonalnością do
tych, które znajdują na sali operacyjnej Centrum Kontroli Ruchu Lotniczego lub wieży portu
lotniczego, a więc środowisko, w którym realizowane jest szkolenie przypomina środowisko
pracy. Szkolony wykonuje wszystkie czynności właściwe dla symulowanego stanowiska
kontroli.

Stanowiska kierowania natomiast są miejscem pracy ludzi bezpośrednio sterujących prze
biegiem ćwiczenia, czyli pseudopilotów. Sterowanie to polega na utrzymywania „radiowej” łącz
ności ze szkolonym kontrolerem i sterowaniu wirtualnymi statkami powietrznymi. Sterowanie
to jest trochę inne, niż w symulatorze lotu. Pseudopilot „prowadzi” na swoim terminalu do dzie
sięciu (czasem więcej) samolotów na raz, więc symulowane samoloty przemieszczają się zgod
nie z programem (planem lotu) aż do czasu ingerencji pseudopilota. Można uznać, że przebieg
lotu zależy od scenariusza ćwiczenia. Wprowadzane polecenia pseudopilota dotyczą wykona
nia typowych manewrów, jak: zmiany kursu, prędkości, wysokości, kąta przechylenia, osiąg
nięcie pozycji względem określonego punktu meldunkowego, wykonania holdingu lub
podejścia do lądowania.

Można powiedzieć że kontroler na symulatorze widzi czynności pseudopilota jako pilotów
kilku samolotów. Ponadto, pseudopiloci sprawują funkcje zarządzania parametrami symulo
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wanej przestrzeni (zjawiska meteorologiczne, awarie urządzeń, pojawianie się niezidentyfiko
wanych obiektów, zaniżenie separacji, etc.) oraz przebiegiem symulacji (wstrzymanie lub wzno
wienie upływu czasu ćwiczenia, odtwarzanie zapisu przebiegu ćwiczenia, itp.).

Współczesny symulator, podobnie jak współczesny system kontroli ruchu lotniczego, oprócz
funkcji przetwarzania danych radarowych i prezentowania informacji radiolokacyjnej w postaci
surowych sygnałów wizyjnych (blipów) lub w postaci symboli pozycji radarowych, posiada
funkcję przetwarzania planów lotów i jednoczesnego drukowania pasków postępu lotu. W tej
sytuacji asystent kontrolera nie musi wypisywać ręcznie pasków, gdyż są one drukowane przez
drukarkę sprzężoną z komputerem podsystemu FDPS (Flight Data Processing System), a więc
jest zachowana pełna zgodność informacji zawartych na pasku z informacją zawartą w planie
lotu. Wprowadzając FDPS kontroler może bez trudu skojarzyć symbol pozycji radarowej,
widoczny na wskaźniku z planem lotu, a więc posiada pełną informację o statku powietrznym,
która dostępna jest wskaźniku operacyjnym.

Symulator cyfrowy daje szereg korzyści szczególnie w zakresie architektury systemu, lecz
rzeczą najistotniejszą jest zwiększenie możliwości szkoleniowych i zmniejszenie ilości osób za-
trudnionych w obsłudze urządzenia. Podczas, gdy w symulatorach analogowych „pseudopilot”
mógł sterować jednym lub dwoma samolotami, to „pseudopilot” symulatora cyfrowego może
sterować kilkunastoma obiektami. Jego czynności sprowadzają się do reagowania na komendy
głosowe szkolonego kontrolera i wprowadzania do komputera danych (za pomocą klawiatury,
myszy lub innego manipulatora), które powodują zamiany parametrów ruchu obiektów na
ziemi i w powietrzu. Każdy samolot wykonuje manewr zgodny z decyzją szkolonego kontrol-
era. Niektórzy producenci symulatorów, zamiast stanowisk pseudopilotów, wprowadzili funkcję
sterowania głosem. W tego typu rozwiązaniach samolot reaguje na komendy wypowiedziane
przez kontrolera.

Współczesny symulator umożliwia zatrzymanie ćwiczenia w dowolnym momencie,
omówienia popełnionych błędów, ponowne uruchomienie ćwiczenia i ponowne przećwiczenie
wybranego elementu aż do wyeliminowania wszystkich niedociągnięć. Szkolenie w rzeczy-
wistych warunkach może mieć miejsce dopiero wtedy, gdy szkolony opanował podstawowe
umiejętności i nabył już pewnej wprawy zawodowej. Szkolenie na stanowisku operacyjnym
(OJT – On-the-job training) stosuje się w późniejszym etapie – przed dopuszczeniem prak-
tykanta do samodzielnej pracy.

Do treningu w zakresie zapewniania służby kontroli ruchu lotniczego wykorzystuje się symu-
latory pozwalające tworzyć wyimaginowaną przestrzeń powietrzną, w której szkoleni mogą
ćwiczyć nawet najbardziej skomplikowane sytuacje bez obawy, że spowodują zagrożenie lub
zakłócenia w ruchu lotniczym. Ruch lotniczy w takiej przestrzeni jest symulowany według sce-
nariusza ćwiczenia o zaplanowanym stopniu trudności. Pierwsze ćwiczenia charakteryzują się
niskim poziomem trudności i mają na celu zapoznanie szkolonego ze środowiskiem pracy,
opanowanie podstawowych zasad kontroli oraz przygotowanie do dalszego, bardziej zaawan-
sowanego szkolenia. Realizując szkolenie o określonym stopniu trudności, dostosowanym do
możliwości i indywidualnych cech kandydata, nadzorujący instruktor może w każdej chwili
wstrzymać przebieg ćwiczenia w celu wskazania błędów i potencjalnych niebezpieczeństw
z tego wynikających. Zatrzymanie ćwiczenia może nastąpić także w celu zorientowania się, jaką
koncepcję dalszych działań przyjął szkolony.

Zaletą szkolenia na symulatorze jest to, że sytuacja, której rozwiązanie ma spełnić określony
cel dydaktyczny jest „na zamówienie”. Dzięki temu symulatory są wykorzystywane zarówno
w trakcie szkolenia podstawowego, jak i do przeprowadzania zajęć uzupełniających
(odświeżających) z zawodowymi kontrolerami ruchu lotniczego. Ćwiczenia takie mają na celu
odświeżenie nawyków i wyeliminowanie praktyk nieprawidłowych – potencjalnie niebez-
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piecznych. W ramach szkoleń odświeżających prowadzony jest trening z zakresu postępowania
w sytuacjach awaryjnych.

Specyficzną kategorią symulatorów kontroli ruchu lotniczego są „symulatory wieżowe”, zbu-
dowane w oparciu o technikę cyfrową. Ich istotną cechą jest wierność zobrazowania informa-
cji, z możliwością prezentowania pełnej architektury lotniska oraz symulowania wielu zjawisk:
od warunków atmosferycznych, poprzez symulowanie kolizji na ziemi i w powietrzu do prezen-
tacji awarii i mechanicznych uszkodzeń samolotu.

W chwili obecnej wizualizację elektroniczną typu „god’s eye”, która charakteryzowała się tym,
że pewnych zjawisk nie można było odtwarzać w sposób realistyczny, zastępuje się wizualizacją
sferyczną (zobacz fotografia 2), która charakteryzuje się: wysokim realizmem, wysoką
elastycznością, pełnym odtworzenie warunków i zjawisk atmosferycznych oraz pełnym odt-
worzeniem efektów specjalnych (awarie, kolizje, uszkodzenia).

Innym, często pomijanym, zastosowaniem symulatorów kontroli ruchu lotniczego jest
wstępna ocena projektowanych zmian w organizacji ruchu lotniczego, np.: nowych procedur
kontroli ruchu lotniczego; nowych procedur podejścia, dolotu, odlotu; weryfikowanie prze-
biegu tras lotniczych; określania przepustowości sektorów kontroli, przepustowości lotnisk;
dyslokacji i wykorzystania urządzeń infrastruktury technicznej. W zajmujących się tą
problematyką ośrodkach badawczych używa się specyficznej odmiany symulatorów, tzw. fast
time simulators, w których bada się wpływ najrozmaitszych czynników na sytuację w powi-
etrzu. Polecenia kontroli należą tu do elementów scenariusza, a ingerencja w czasie takiej symu-
lacji jest dość ograniczona. Po prostu obserwuje się, co z tego wyniknie.

Fot. 2. Symulator z wizualizacją sferyczną
(źródło: M. Gwardiak, Symulatory w szkoleniu lotniczym, materiały z sympozjum)

6. ORGANIZACJA SZKOLENIE KONTROLERÓW RUCHU LOTNICZEGO

Do końca września 2009 roku w Polsce był jeden certyfikowany ośrodek szkolenia kontrol-
erów ruchu lotniczego – Ośrodek Szkolenia Lotniczego Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.
Od 5 październik 2009 r. funkcjonuje drugi – Ośrodek Szkolenia Kontrolerów Ruchu Lotniczego
Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

Szkolenie kontrolerów ruchu lotniczego w Polsce, i nie tylko, realizowane jest według
międzynarodowych standardów. W Europie standardy szkoleniowe ustala EUROCONTROL.
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Oczywiście są to tylko rekomendacje, które państwo może odrzucić wprowadzając swoje stan-
dardy, zdefiniowane w krajowym prawie lotniczym. W tej sytuacji należy liczyć się z tym, że li-
cencja narodowa nie będzie uznawana w innych krajach, mimo, iż np. standardy szkoleniowe
są zgodne z rekomendacjami zawartymi w Załączniku Nr 1 (Licencje personelu) do Konwencji
o międzynarodowym lotnictwie cywilnym.

EUROCONTROL od wielu lat pracowała nad standaryzacją szkoleń, w wymiarze który jest
niezależny od narodowych uwarunkowań. W utworzonym w WSOSP Ośrodku Szkolenia Służb
Ruchu Lotniczego przyjęto już rozwiązania rekomendowane przez w/w organizację. Jest to tym
bardzie zasadne, ze względu na to iż już wkrótce wchodzą unijne regulacje prawne dotyczące
wspólnotowej licencji kontrolera ruchu lotniczego.

Zgodnie ze standardami EUROCONTROL, wszyscy kandydaci do zawodu kontrolera ruchu
lotniczego przechodzą szkolenie podstawowe5, dające wiedzę niezbędną każdemu kon-
trolerowi.

Celem szkolenia podstawowego jest przygotowanie kandydatów do rozpoczęcia praktyk na
stanowiskach operacyjnym oraz przyszłej pracy na stanowiskach kontrolerów ruchu lotniczego.
Po zakończeniu szkolenia teoretycznego przeprowadzany jest wewnętrzny egzamin,
potwierdzający przyswojenie wiedzy na odpowiednim poziomie i możliwość podjęcia nauki
na symulatorze. Całość programu zapewnia, że jego uczestnik będzie umiał:
• zastosować separacje proceduralne;
• zastosować procedury używane w kontroli ruchu lotniczego;
• zastosować odpowiednie procedury podczas występowania sytuacji szczególnych i niebez-

piecznych;
• ocenić prawidłowość stosowania przepisów wykonywania lotów z widocznością (VFR) oraz

przepisów wykonywania lotów wg wskazań przyrządów (IFR);
• ocenić prawidłowość stosowania przepisów ogólnych wykonywania lotów;
• zastosować w praktyce, standardową frazeologię lotniczą;
• zapewniać służbę ruchu lotniczego statkom powietrznym wykonującym loty specjalne;
• zastosować procedury, związane z wygenerowaną propozycją rozwiązania konfliktu przez

urządzenie pokładowe ACAS;
• ocenić użyteczność informacji przekazywanych załodze statku powietrznego w razie

potrzeby zapewnienia asysty nawigacyjnej;
• wypełniać paski postępu lotu;
• korzystać z depesz oraz publikacji służby informacji lotniczej;
• opisać zasady współpracy ATC z ATFM oraz narzędzia i metody zarządzania przepływem

ruchu lotniczego;
• opisać zasady współpracy ATC z ASM oraz narzędzia i metody zarządzania przestrzenią

powietrzną;
• opisać podstawowe zasady teorii lotu statku powietrznego, a także wpływ osiągów różnych

rodzajów statków powietrznych na przebieg operacji lotniczych z punktu widzenia ATC;
• wyjaśnić zasady zmieniania nastawy wysokościomierza statku powietrznego;
• wyjaśnić podstawowe zasady stosowane w nawigowaniu statkiem powietrznym;
• wyjaśnić podstawowe zasady pracy urządzeń radionawigacyjnych;
• wyjaśnić podstawowe zasady pracy urządzeń stosowanych w tele- i radiokomunikacji;
• wyjaśnić wpływ zjawisk meteorologicznych na operacje statków powietrznych oraz zapew-

nianie służby kontroli ruchu lotniczego;
• opisać zasadę funkcjonowania i zastosowanie operacyjnego systemu wstępnego przetwarza-

nia planów lotu.

5 Proces szkolenia kontrolerów ruchu lotniczego można podzielić na dwa główne etapy; podstawowy i zaawansowany.
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Wiedza przekazana podczas tego etapu szkolenia, powinna zapewnić odpowiedni poziom
przygotowania do realizacji kolejnych etapów. Należy zaznaczyć, że koncepcja podziału pro-
cesu szkolenia na etap wstępny i szkolenie do uprawnień rozwijała się nie bez przeszkód, ale
jest to optymalny model szkolenia.

Kandydat przystępujący do szkolenia musi pokonać co najmniej dwa etapy przed
przystąpieniem do praktyki:
• Phase I – Basic Training (szkolenie podstawowe),
• Phase II – Rating Training (szkolenie do uprawnienia).

Po kursie podstawowym kandydaci są kierowani na szkolenie praktyczne. Na tym etapie, do
szkolenia praktycznego wykorzystuje się symulatory. Kandydaci na kontrolerów radarowych
szkoleni są na symulatorach radarowych. Symulator radarowy jest zespołem urządzeń umoż
liwiających prezentację symulowanej sytuacji w przestrzeni powietrznej na ekranach typo
wych wskaźników radiolokacyjnych. W zasadzie ich budowa jest zbliżona do systemu danych
radarowych, z tym że dane pozycyjne samolotów i parametry ich ruchu są modelowane przez
komputery. Aby praca na symulatorze wyglądała realistycznie, symulacja musi uwzględniać
cechy charakterystyczne przestrzeni, takie jak ukształtowanie powierzchni Ziemi, zjawiska po
godowe, drogi lotnicze, lotniska itp. Pod uwagę bierze się również charakterystyki używanych
radarów. Wszystkie te rzeczy tworzą infrastrukturę ćwiczenia, czyli środowisko, w którym roz
grywa się scenariusz ćwiczenia. Infrastruktura może odzwierciedlać przestrzeń rzeczywistą
albo wirtualną (fikcyjną) – zależnie od przyjętej strategii szkolenia.

K. Kosarzycki prowadząc badania w Agencji Ruchu lotniczego6 stwierdził, iż gdyby prak-
tykanta – kandydata na kontrolera ruchu lotniczego bez żadnego przygotowania praktycznego
„posadzić” na stanowisku operacyjnym byłby to akt wyjątkowej nieodpowiedzialności.
Zyskalibyśmy światowy rozgłos w negatywnym tego słowa znaczeniu. Bezpieczeństwo ruchu lot-
niczego obniżyłoby się drastycznie ze względu na:
• niskie tempo przetwarzania informacji;
• dłuższy czas reakcji na zdarzenia;
• jakość decyzji;
• podzielność uwagi;
• jakość komunikacji.
Również ekonomika latania pogorszyłaby się istotnie, gdyż:
• przydzielane poziomy lotów byłyby dalekie od pożądanych;
• przydzielane trasy dalekie od optymalnych;
• odległości między statkami powietrznymi dalekie od minimalnych;
• decyzje nieoptymalne, wykonanie spóźnione.
Z kolei efektywność szkolenia na stanowisku operacyjnym stałaby pod znakiem zapytania.

Specjaliści zajmujący się problematyką szkolenia służb ruchu lotniczego stwierdzają, że
szkolenie na stanowiskach operacyjnych bez szkolenia na symulatorach jest mało efektywne.
M. Gwardiak (PAŻP) wymienia podstawowe problemy w szkoleniu operacyjnym, które nie jest
poprzedzone szkoleniem na symulatorach (pre-OJT). Są to:
• trema przed mikrofonem;
• strach przed konsekwencjami błędu;
• presja instruktora;
• brak możliwości popełnienia „konstruktywnego błędu”;
• brak możliwości ponowienia działania;
• brak możliwości zwiększenia ilości dostępnego czasu;

6 Badania w ramach pracy magisterskiej: „Przygotowanie, szkolenie i doskonalenie zawodowe kontrolerów ruchu lot-
niczego”, AON, Warszawa, 2004.



a także:
• brak możliwości wpływania na „czynniki szkolenia”;
• przypadkowość zdarzeń;
• brak niektórych elementów środowiska pracy.

Rozważając powyższe dochodzi się do wniosku, że początkowe szkolenie praktyczne musi
być prowadzone poza stanowiskami operacyjnymi. Zatem symulatory kontroli ruchu lot-
niczego są niezbędnym elementem systemu szkolenia.

W dydaktyce symulatory szkoleniowe przeznaczone są do kształtowania podstawowych
umiejętności i nawyków zawodowych, ich wykorzystanie jest uzasadnione względami ekono
micznymi bądź też bezpieczeństwem. Ich zadaniem jest nauczanie w warunkach najbardziej
zbliżonych do przyszłych warunków pracy.

W WSOSP przyjęto, że po zdaniu egzaminów dopuszczających do symulatora, szkolenie prze
nosi się z sal wykładowych i laboratoriów do pomieszczeń upodobnionych funkcjonalnie do
przyszłego miejsca pracy. Praktyka oparta o symulatory trwa około trzech miesięcy (50 do
70 godzin na uczestnika) i podzielona jest na trzy poziomy zaawansowania.

Pierwszy poziom, gdzie ilość symulowanych operacji lotniczych jest niewielka, służy za-
poznaniu się z funkcjonowaniem systemu kontroli ruchu lotniczego oraz doskonaleniu fraze-
ologii lotniczej.

Drugi poziom, to praca w ruchu o średnim natężeniu, służąca doskonaleniu warsztatu
i umiejętności różnorodnego zastosowania separacji.

Poziom trzeci, to działanie w środowisku o dużym natężeniu ruchu lotniczego oraz symu-
lacja sytuacji szczególnych jak, np. utrata łączności, awaria pomocy nawigacyjnych, awaria
statku powietrznego, chory na pokładzie samolotu, porwanie, awaria na pokładzie, pożar
samolotu, pożar silnika, awaria podwozia, uszkodzenia przyrządów nawigacyjnych, lądowanie
z uzbrojeniem, kolizja na pasie, kolizja w powietrzu, np. z ptakami i inne.

7. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KOMPLEKSU SYMULACYJNEGO UŻYTKOWANEGO
W WSOSP

W większości przypadków symulatory kontroli ruchu lotniczego budowane są pod indy-
widualne zamówienie. Nie są to ogólnie dostępne produkty „z półki” gdyż nie ma jednolitego
środowiska, w których będą one pracować.

Wymagania taktyczno-techniczne dla symulatora ATC zostały opracowane w Katedrze
Nawigacji Lotniczej. Ze względu na potrzeby WSOSP w zakresie systemów symulacyjnych oraz
skromne możliwości finansowe MON autorzy wymagań przyjęli śmiałe założenie: zbudować
kompleks symulacyjny, na którym będzie można szkolić kontrolerów ruchu lotniczego (lot-
niska, zbliżania i precyzyjnego podejścia) oraz wysuniętych nawigatorów naprowadzania
lotnictwa (FAC – Forward Air Controler) przy najniższych kosztach zakupu i eksploatacji.
Uważaliśmy, że łącząc „trzy w jednym” uzyskamy potrzebne symulatory przy znacznie niższych
kosztach zakupu niż przy zakupie trzech oddzielnych symulatorów. Również dalsze koszty,
związane z eksploatacją kompleksu będą niższe niż w przypadku pojedynczych symulatorów.

Uznaliśmy, że zespół symulatorów musi być zaawansowanym narzędziem umożliwiającym
wszechstronne szkolenie kontrolerów ruchu lotniczego, zgodnie z międzynarodowymi stan-
dardami oraz wysuniętych nawigatorów naprowadzania lotnictwa, zgodnie ze standardami
NATO.

Uznaliśmy też, że symulator ma umożliwiać, zarówno podstawowe szkolenie studentów, jak
i doświadczonych kontrolerów, np. w zakresie sytuacji nadzwyczajnych i niebezpiecznych oraz
umożliwiać prowadzenie prac projektowych w zakresie procedur lotniczych, czy też mode-
lowania struktur przestrzeni powietrznej.
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Koncepcyjnie symulator ATC jest zestawem odpowiednio zgrupowanych stanowisk robo
czych różnego typu (zobacz fotografia 3). Na fotografii przedstawiono „moduł wieżowy”, na
którym są widoczne:
• stanowisko administratora (instruktora) – na pierwszym planie;
• stanowisko szkolnego kontrolera (z lewej strony, przed monitorami);
• stanowisko asystenta kontrolera (w środku, przed monitorami);
• stanowisko kontrolera ruchu naziemnego (z prawej strony, przed monitorami).
Stanowiska pseudopilotów znajdują się w oddzielnym pomieszczeniu, jednak stanowisko ad-
ministratora (instruktora) może służyć również jako stanowisko pseudopilota.

Każde stanowisko instruktora umożliwia przygotowanie i wybór różnych scenariuszy szko
leniowych oraz bezpośrednią kontrolę realizacji szkolenia, a także sterowanie statusami sy
mulowanych radarów i pomocy nawigacyjnych, stanem pogody itp.

Na stanowiskach kontrolerów i asystentów, zarówno modułu wieżowego, jak i radarowych,
prezentowana jest aktualną sytuacja w sektorze odpowiedzialności, umożliwiająca wydawa
nie fonicznych komend pseudopilotom, którzy realizując te komendy dokonują zmian w para
metrach lotu samolotów, znajdujących się w sektorze odpowiedzialności, bądź ruchu pojazdów
na płycie lotniska.

Fot. 3. Moduł „wieżowy” kompleksu symulacyjnego (fot. T. Compa)

Stanowisko pseudopilota (zobacz fotografia 4) umożliwia wprowadzenie zmian parametrów
lotu samolotów znajdujących się w sektorze bądź ruchu pojazdów kołowych na płycie lotniska,
w wyniku wydawanych komend przez kontrolera.

Fot. 4. Stanowiska pseudopilotów (fot. T. Compa)
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Podstawowy zestaw możliwych funkcji pseudopilota umożliwia: wykonanie manewru
zmiany kursu, zmiany prędkości lub poziomu lotu, wykonanie manewru zbliżania, lądowania,
przekazanie informacji od jednego pilota do drugiego, operacje związane ze zmianą kodu trans
pondera, dodanie lub usunięcie samolotu z sektora ćwiczeń i wiele innych. Pseudopilot wyko
nuje wszystkie te operacje na wykreowanych trasach, które w rezultacie dają na ekranach
pozostałych stanowisk wrażenie sytuacji rzeczywistej.

Moduł radarowy (zobacz fotografia 5) składa się z dwóch stanowisk operacyjnych: kontro
lera precyzyjnego podejścia (PAR) oraz kontrolera zbliżania (APP).

Stanowiska osób funkcyjnych można grupować w dowolny sposób. Jednakże wydaje się, że
najlepsze ich zestawienie, umożliwiające szkolenie wielosektorowe, obejmuje stanowisko nau
czyciela i dwie lub więcej grupy stanowisk: kontrolera, asystenta i pseudopilota.

Wszystkie stanowiska realizują odrębne funkcje i dla ich realizacji dostępny jest zestaw funk
cji operatorskich. Jednak wspólną cechą wszystkich stanowisk jest taka sama prezentacja sy
tuacji powietrznej. Co więcej jest ona taka sama jak na stanowiskach pracujących w systemach
rzeczywistych.

Fot. 5. Stanowiska radarowe: PAR (z lewej) i APP (z prawej), w środku stanowisko
asystenta APP (fot. T. Compa)

System operacyjny. Od rodzaju i jakości systemu operacyjnego zależy praca symulatora
i jego możliwości. W symulatorach lotniczych i innych symulatorach wykorzystywanych
w szkoleniu stosuje się systemy operacyjne typu rozproszonego, działające w czasie
rzeczywistym.

Systemem czasu rzeczywistego nazywamy taki system komputerowy, którego działanie
odbywa się równolegle z przebiegiem procesu zewnętrznego. Głównymi funkcjami takich sys-
temów są: kontrola, sterowanie i terminowa reakcja na zachodzące w procesie zdarzenia.
W systemach symulacyjnych pojęcie czasu rzeczywistego związane jest z krokiem symulacji.
Symulator kontroli ruchu lotniczego jest klasycznym systemem czasu rzeczywistego, ponieważ
musi on współdziałać z elementami realnego systemu i szybkość symulacji musi być zgodna
z szybkością przebiegu procesów fizycznych. Współdziałanie symulatora z systemem rzeczy-
wistym polega na wymianie danych i sterowania. Każdy symulowany proces fizyczny
posiadający charakter ciągły (np. ruch samolotu w przestrzeni powietrznej) musi być symu-
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lowany ze ściśle określonym krokiem czasowym, którego wartość jest zdefiniowana
w założeniach systemu przez jego projektantów. Wielkość kroku czasowego musi być kom-
promisem pomiędzy dokładnością odwzorowania pracy danego obiektu fizycznego
a złożonością obliczeniową (kosztami) jego symulacji.

Symulowane procesy fizyczne w systemie kontroli ruchu lotniczego możemy podzielić ze
względu na szybkość ich przebiegu na trzy rodzaje:
• procesy szybkozmienne (np. sygnały radarowe), dla których krok symulacji jest rzędu części

mikrosekundy i dlatego nieopłacalne jest ich obrabianie bezpośrednio w komputerze, symu-
lacja tego typu procesów odbywa się w specjalizowanych urządzeniach zewnętrznych;

• procesy średniozmienne (np. lot samolotu), gdzie krok symulacji jest rzędu sekundy i symu-
lacja realizowana jest za pomocą odpowiedniego programu komputerowego;

• procesy wolnozmienne (np. ruch chmur), których krok symulacji jest rzędu kilku minut
i symulacja jest realizowana w komputerze.
Przedstawiony powyżej podział ilustruje sposób, w jaki szybkość zachodzenia zdarzeń

w procesie fizycznym determinuje metodę i miejsce jego symulacji. Odwzorowanie rzeczywis-
tej szybkości przebiegu zdarzeń jest szczególnie ważne w przypadku systemów szkoleniowych,
albowiem celem treningu jest wyrobienie prawidłowych reakcji u osób szkolonych w warunk-
ach rzeczywistego tempa zmian procesów zewnętrznych sprzężonych z obiektami systemu
rzeczywistego.

Uruchomiony w październiku 2009 r. kompleks (zespół) symulatorów jest podstawowym
narzędziem umożliwiającym realizację szkolenia praktycznego – poprzedzającego szkolenie
OJT. W skład kompleksu symulacyjnego wchodzą n/w stanowiska:
• stanowisko kontrolera lotniska (TWR);
• stanowisko asystenta kontrolera lotniska;
• stanowisko kontrolera ruchu naziemnego (GND);
• stanowisko instruktora TWR;
• stanowisko (terminal) obsługi planów lotów;
• stanowisko wysuniętego nawigatora naprowadzania lotnictwa (FAC);
• stanowisko operatora laserowego wskaźnika celów;
• stanowisko instruktora – FAC Instruktor;
• stanowisko kontrolera zbliżania (APP);
• stanowisko asystenta kontrolera zbliżania;
• stanowisko instruktora APP;
• stanowisko kontrolera precyzyjnego podejścia (PAR);
• stanowisko instruktora PAR;
• wynośmy moduł dydaktyczny;
• stanowiska pseudopilotów.

Zespół urządzeń do szkolenia kontrolerów ruchu lotniczego składa się z dwóch zintegrowa
nych ze sobą modułów: radarowego (APP, PAR) i wieżowego (TWR, GND). Każde stanowisko
operacyjne jest wyposażone w odpowiednie panele, które znajdują w realnym środowisku
pracy, przy ich pomocy szkolony i instruktor mogą dokonywać zmian w otoczeniu. Każde sta
nowisko posiada niezbędne wyposażenie umożliwiające realizację ćwiczenia (słuchawki, fo
tele obrotowe, oprogramowanie, instrukcje, materiały eksploatacyjne, narzędzia).

Stanowisko do szkolenia kontrolerów lotniska (TWR, GND) jest wyposażone w:
• wielkoformatowe wskaźniki o przekątnej 52’’, prezentujące trójwymiarowy obraz (3D) lot-

niska i przestrzeni powietrznej nad lotniskiem w zakresie widzialności: 240° w płaszczyźnie
poziomej (w lewo i w prawo) oraz ok. 70° w płaszczyźnie pionowej;

• wskaźnik panoramiczny (monitor 21”) do prezentowania informacji z radaru obserwacji
płyty lotniska;
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• panel sterowania łącznością (radiostacjami lotniczymi, łącznością przewodową, intercomem)
oparty na VCS;

• panel sterowania pomocami radionawigacyjnymi i oświetleniem lotniska (monitor 21”);
• panel sterowania urządzeniami hamującymi;
• monitor (21”) do prezentacji wyników obserwacji pogody lokalnej dostarczanej przez stację

meteorologiczną (podstawa chmur, widzialność, kierunek i prędkość wiatru, wartość
ciśnienia QNH i QFE);

• terminal ATIS, umożliwiający wprowadzanie komunikatów za pomocą klawiatury komput-
era ;

• monitor (21”) do podglądu sytuacji powietrznej w rejonie lotniska (podgląd z radaru kontroli
rejonu lotniska);

• tablicę sytuacji ruchowej (beje proceduralne) do nauki kontroli proceduralnej z wykorzys-
taniem pasków postępu lotu.
Stanowisko do szkolenia FAC (zobacz fotografia 6) jest wyposażone w:

• wielkoformatowe wskaźniki do zobrazowania potencjalnego rejonu działań Taktycznego
Zespołu Kontroli Obszaru Powietrznego (TZKOP) umożliwiające realizację naprowadzeń
z małych i dużych wysokości, w dzień i w nocy, w różnych warunkach atmosferycznych
i w warunkach pola walki;

• laserowy wskaźnik celów.

Fot. 6. Zobrazowanie potencjalnego obszaru działań TZKOP na wskaźnikach
modułu FAC (fot. T. Compa)

Sterowanie obiektami pola walki odbywa się z oddzielnego stanowiska pseudopilota (zobacz
fotografia 7), które może jednocześnie być wykorzystane w czasie zgrywania zespołu „pilot –
FAC” w ramach CAS (Close Air Suport).

Na wskaźnikach pseudopilota istnieje możliwość prezentacji obrazu widzianego, oczami pi-
lota, z kokpitu samolotu. Jest to istotne w przypadku szkolenia pilotów w zakresie CAS oraz
zgrywania zespołu: „FAC – pilot”. Należy zaznaczyć, że stanowisko administratora (instruktora)
może być także stanowiskiem pseudopilota).

Stanowisko do szkolenia FAC stanowi oddzielny element kompleksu symulacyjnego i jest
wyposażone w panele wizyjne umożliwiające zobrazowanie hipotetycznego pola walki (3D).
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Zobrazowanie na wielkoformatowych monitorach umożliwia prezentację terenu otwartego,
zurbanizowanego, górskiego, wodno-lądowego – z wszystkimi elementami charakterysty-
cznymi dla danego środowiska.

Fot. 7. Stanowisko pseudopilota modułu FAC (fot. T. Compa)

Stanowisko do szkolenia kontrolerów zbliżania jest wyposażone we:
• wskaźnik panoramiczny, rastrowy o przekątnej 27”’z mapą elektroniczną zawierającą pod-

stawowe elementy przestrzeni powietrznej;
• monitor podglądu danych meteorologicznych o przekątnej 21”;
• tablicę sytuacji ruchowej do sprawowania kontroli proceduralnej z kompletem standard-

owych holderów;
• panel sterowania środkami łączności;
• moduł sygnalizacji pracy systemów instrumentalnego podejścia do lądowania (ILS, VOR,

DME, NDB).
Stanowisko do szkolenia kontrolerów precyzyjnego podejścia (zobacz fotografia 8) jest

wyposażone we:
• wskaźnik panoramiczny, rastrowy o przekątnej 27” z wprowadzoną elektroniczną ścieżką

zniżania i ścieżką kursu;
• monitor podglądu danych meteorologicznych o przekątnej 21”;
• panel sterowania środkami łączności.

Na każdym stanowisku istnieje możliwość wykonywania niezależnych operacji oraz reali-
zowania współpracy z innymi stanowiskami operacyjnymi (nie dotyczy FAC). Każde stanowisko
szkolne posiada wyposażenie adekwatne do wyposażenia stanowisk operacyjnych
znajdujących się na wieży portu lotniczego.

Symulator zapewnia możliwość rejestracji ćwiczenia (wraz komunikacją głosową), odt-
warzania ćwiczenia, zatrzymania odtwarzania w dowolnym momencie oraz powtarzania
ćwiczenia od określonego momentu aby wykazać, a następnie eliminować błędy popełnione
przez szkolnych.

System łączności zapewnia prowadzenie korespondencji fonicznej pomiędzy osobami
szkolonymi, instruktorami i pseudopilotami, którzy realizują komendy szkolonych w czasie
rzeczywistym, dokonując zmian w parametrach lotu samolotów bądź ruchu pojazdów. System
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łączności zapewnia funkcje gorącej linii pozwalającej na bezpośrednią łączność pomiędzy
stanowiskami roboczymi z pominięciem wykorzystywanych kanałów łączności. Komunikacja
między szkolonymi a pseudopilotami odbywa się z wykorzystaniem słuchawek oraz urządzeń
głośnomówiacyh.

Fot. 8. Stanowisko kontrolera precyzyjnego podejścia: z prawej strony widoczny wskaźnik
radaru GCA 200, z lewej wskaźnik informacji pogodowej (fot. T. Compa)

Symulator składa się w trzech zasadniczych modułów: wieżowego, radarowego oraz modułu
FAC.

Moduł wieżowy posiada niżej opisane właściwości użytkowe:
1. Umożliwia zobrazowanie statków powietrznych, z którymi kontroler będzie miał kontakt

i zapewnia realistyczny widok z wieży na otoczenie (zapewnia widoczność samolotu w od-
ległości ok. 5 km – przy dobrej widoczności). Oprogramowanie systemowe symulatora po-
siada bazę danych o samolotach znajdujących się na wyposażeniu lotnictwa wojskowego
i cywilnego krajów NATO.

2. Posiada możliwość zobrazowywania pojazdów, które są powszechnie użytkowane na lotnis-
kach wojskowych i cywilnych: ciężarówki, holowniki, pojazdy typu „follow-me”, pojazdy na-
prawy, pojazd oświetlające drogi startowe, wozy szybkiego reagowania (karetki, samochody
gaśnicze, półciężarówki), pługi śnieżne, wozy konserwacyjne, wozy naprawy drogi starto-
wej. Oprogramowanie systemowe umożliwia rozpoznawanie tych pojazdów z odległości
ok. 3 km, przy dobrej widoczności. Zapewniona jest możliwość uzupełnienia bazy o nowe
pojazdy wprowadzane na wyposażenie lotnictwa.

3. Posiada możliwość programowania operacji taktycznych i zmieniających się formacji bojo-
wych podczas lotu. Oprogramowanie umożliwia szybkie dokonywanie zmian w parametrach
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lotu samolotów, przede wszystkim ich prędkości oraz zachowania w różnych fazach lotu.
Warunki symulacji parametrów lotu odpowiadają osiągom samolotów wojskowych i cywil-
nych oraz śmigłowców, z którymi stykają się kontrolerzy w praktyce operacyjnej. Istnieje
możliwość programowania szyków, dokonywania zbiórek, rozpuszczenia samolotów, dzia-
łania typu: opuszczenie i wejście do formacji, symulowane gaszenie pożaru oraz różne inne
procedury awaryjne.

4. Pozwala na szybką zmianę scenariuszy sytuacji awaryjnych, które wymagają od osoby szko-
lonej odpowiedniej reakcji z zakresu ratownictwa w powietrzu i na ziemi. Oprogramowanie
umożliwia symulowanie lądowania awaryjnego samolotów wojskowych i cywilnych oraz
działanie służb ratowniczych. Oprogramowanie umożliwia odwzorowywanie niebezpie-
czeństw związanych z lotem, jak również inne zagrożenia, np. ze strony ptaków, warunków
atmosferycznych itp.

5. Pozwala zobrazować pełne otoczenie lotniska, w tym: konfigurację dróg startowych i dróg ko-
łowania, płyt postojowych, płaszczyzny uzbrajania samolotów, podstawowe wyposażenie
lotniska (pomoce nawigacyjne, przeszkody, itd.), naturalną rzeźbę terenu otaczającego lot-
nisko, obiekty wybudowane przez człowieka (hangary, domek pilota itd.) oraz przeszkody wi-
dziane z wieży. Model przestrzenny (3D) lotniska oraz terenu pozwala oglądać powierzchnie
lotniska pod dowolnym kątem i z dowolnego poziomu.

6. Odzwierciedla realistycznie pory roku, pory doby oraz warunki pogodowe, w tym zmienia-
jące się warstwy chmur, różnie poziomy widzialności poziomej i pionowej, zmieniające się
warunki pogodowe, informacje o wietrze, warunki panujące na drodze startowej. Ponadto,
odzwierciedla wygląd skupisk chmur oraz typowe zjawiska związane z różnymi konfigura-
cjami chmur, np.: warstwę chmur nierozwijającą się, opady atmosferyczne o małej inten-
sywności, chmury powodujące silne opady i burze z piorunami.

7. Posiada zdolność do zmiany widzialności obiektów, w zależności od intensywności oświet-
lenia spowodowanego np. rozwojem zachmurzenia, opadami, pojawianiem się mgieł.

8. Odwzorowuje warunki panujące na drodze startowej i wszelkie działania z tym związane,
jakie mogą na niej zaistnieć podczas wystąpienia opadów deszczu, śniegu, marznącej mżawki
itp. Należą do nich: mokra droga startowa, zbity śnieg, lód, luźny śnieg i inne warunki po-
wodujące zagrożenie dla statku powietrznego. Warunki pogodowe z obserwacji meteorolo-
gicznych prezentowane są na oddzielnym monitorze.

9. Umożliwia zobrazowanie informacji z uwzględnieniem pór doby, aby kontroler mógł prze-
prowadzać trening w realistycznym środowisku. System odzwierciedla sytuację w różnych
porach doby: w ciągu dnia, zmierzchu, nocy i świtu wraz z oświetleniem wstępującym w tych
porach.

10. Udostępnia „widok z lornetki” ze wszystkich stanowisk. „Widok z lornetki” umożliwia
sprawdzenie wysunięcia podwozia i klap samolotu oraz uszkodzeń płatowca spowodowa
nych użyciem uzbrojenia, kolizją z ptakami lub innym statkiem powietrznym. Zbliżenie ro
bione lornetką odpowiada standardom dla kontrolera ruchu lotniczego z powiększeniem
10x50.

Moduł radarowy składa się z dwóch stanowisk operacyjnych (APP i PAR) i umożliwia szkole-
nie kontrolerów zbliżania proceduralnych, kontrolerów zbliżania radarowych, asystentów APP,
kontrolerów precyzyjnego podejścia (PAR) oraz asystentów.

Symulator kontroli zbliżania charakteryzuje się opisanymi niżej właściwościami
użytkowymi.
1. Umożliwia generowanie sygnałów radiolokacyjnych radaru pierwotnego – PSR (Primary

Surveillance Radar) oraz sygnałów radiolokacyjnych radaru wtórnego – SSR (Secondary
Surveillance Radar). Istnieje możliwość pracy tylko na zobrazowaniu pierwotnym lub tylko
zobrazowaniu wtórnym lub zobrazowaniu pochodzącym zarówno z PSR, jak i SSR.
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2. Umożliwia inicjowanie początkowego położenia ruchomych obiektów powietrznych w do
wolnych punktach wirtualnej przestrzeni powietrznej opisanych współrzędnymi geogra
ficznymi lub współrzędnymi biegunowymi względem stacji. Generowane w komputerze
imitatora i zobrazowane na ekranach wskaźników ruchome obiekty charakteryzuje się peł
nym odwzorowaniem parametrów lotu – obiekty aktywne, częściowym odwzorowaniem
właściwości lotnotaktycznych – obiekty nieaktywne.

3. Zasięg widzialności na obserwacji pierwotnej wynosi ok. 60 NM, a na obserwacji wtórnej
ok. 100 NM. Wysokość wykrywania i śledzenia obiektów – do 20.000 m.

4. Zobrazowanie informacji radiolokacyjnej na wskaźniku prezentowane jest w postaci;
• blipów – informacja z radaru pierwotnego;
• symboli pozycji radarowej z etykietą – informacja z radaru wtórnego;
• skorelowanych blipów z symbolami pozycji radarowej z etykietą – informacja z PSR i SSR.

5. Etykieta zwiera: znak rozpoznawczy statku powietrznego (call sign lub kod transpondera),
wysokość (poziom lotu), wektor prędkości, historię lotu (ślad pięciu ostatnich pozycji).

6. Na wskaźniku naniesiona jest mapa elektroniczna, którą instruktor może dowolnie
modyfikować oraz siatka odległości i azymutów. Ponadto, istnieje graficzny edytor map
pozwalający dowolnie modyfikować mapę.

7. Zakres skalowania wskaźnika od 10 NM do zasięgu maksymalnego, co 10 NM, z możliwością
zmiany środka zobrazowania. Wskaźnik jest wyskalowany w jednostkach układu SI oraz ang-
ielskich. Instruktor ma możliwość wybierania jednostek miar.

8. Symulator kontroli zbliżania umożliwia określanie pozycji statków powietrznych według
współrzędnych geograficznych, względem pomocy nawigacyjnych, punktów meldunkowych
oraz znaczących obiektów terenowych.

9. Symulator kontroli zbliżania posiada niżej wymienione funkcje:
• umożliwia dokonywanie automatycznej koordynacji (funkcja: hand – off);
• sygnalizuje dublowanie się kodów SSR;
• sygnalizuje zaniżenie separacji;
• sygnalizuje użycie kodów alarmowych;
• zobrazowuje występowanie i przemieszczanie się chmur burzowych, intensywnych opa

dów i innych niebezpiecznych zjawisk pogodowych;
• umożliwia wprowadzanie zakłóceń spowodowanych warunkami atmosferycznymi, odbi

ciami od obiektów stałych oraz spowodowanych przeciwdziałaniem radioelektronicznym
(użycie użyciem foli, dipoli etc).

10. Oprogramowanie symulatora zapewnia generowanie i prezentację na wskaźnikach grafiki
o współrzędnych zadanych przez instruktora lub ćwiczącego.

11. Obsługa wskaźnika odbywać się z pomocą przyjaznego interfejsu graficznego.
Symulator kontroli precyzyjnego podejścia (PAR) charakteryzuje się następującymi para-

metrami oraz właściwościami:
1. Zasięg wynosi więcej niż 15 NM, kąt nachylenia ścieżki zniżania –1° do +7° z możliwością

płynnej regulacji, sektor pokrycia w azymucie 15° w lewo i w prawo od osi.
2. Zobrazowanie statku powietrznego na wskaźniku w postaci blipu z etykietą. Etykieta zawiera

identyfikator lotu, wysokość według QNH lub QFE, historię lotu (pięć ostatnich pozycji).
Wielkość blipu uwzględnia rzeczywistą wielkość statku powietrznego (powierzchnia
odbicia).

3. Na wskaźniku zobrazowane są: zakres pokrycia systemu w elewacji, miejsce ustawienia
radaru, punkt przyziemienia, linia wysokości decyzji, linia ścieżki zniżania, linia minimalnej
wysokości bezpiecznej, linia wysokości przyziemienia, znacznik informacji o systemie,
znacznik zasięgu, przeszkody terenowe, niebezpieczne zjawiska pogodowe (chmury burzowe,
opady), kontrolowana oś drogi startowej, przedłużenie osi drogi startowej.
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4. Wskaźnik wyskalowany jest w jednostkach układu SI oraz angielskich. Instruktor dokonuje
wyboru używanych jednostek miar.

5. Symulator zapewnia:
• sygnalizowanie użycia kodów alarmowych;
• sygnalizowanie przekroczenia wysokości bezpiecznej;
• sygnalizowanie zniżania poniżej wysokości decyzji;
• sygnalizować wyjście samolotu poza ścieżkę kursu;
• wprowadzanie zakłóceń spowodowanych warunkami atmosferycznymi, odbiciami od

obiektów stałych, etc.
Imitator łączności, oparty na VCS, imituje pracę wielokanałowej radiostacji oraz łączność

telefoniczną pomiędzy ćwiczącymi. Umożliwia on:
• wybieranie odpowiednio – jednego z kilkunastu – kanału łączności radiowej;
• wywołanie pseudopilota i nawiązanie z nim łączności;
• wybranie jednego z dwóch rodzajów pracy głośnik – mikrofon lub zestawu słuchawkowo

mikrofonowego;
• regulację poziomu głośności odbieranych sygnałów fonicznych;
• wprowadzenie zakłóceń charakterystycznych dla prowadzenia korespondencji „ziemia

samolot”;
• rejestrację i odtwarzanie prowadzonej korespondencji.

Symulator ma umożliwiać symulowanie różnych sytuacji szczególnych, które mogą powstać
w czasie lotu, np. takich jak: kolizja z innym statkiem powietrznym w powietrzu, kolizja z prze
szkodą na polu manewrowym lotniska, wytoczenie się samolotu poza drogę startową, uszko
dzenie opony podczas startu, uszkodzenie opony podczas lądowania, uszkodzenie hamulców,
utrata kierunku podczas startu, utrata kierunku podczas lądowania, awaria silnika statku po
wietrznego w rejonie lotniska, uszkodzenie systemów sterowania samolotem, lądowanie
z uszkodzonym podwoziem, lądowanie bez klap, lądowanie na resztkach paliwa, utrata łącz
ności ze statkiem powietrznym, awaria systemów (przyrządów) pilotażowonawigacyjnych na
pokładzie statku powietrznego, lądowanie z podwieszonym uzbrojeniem, pojawienie się prze
szkody na drodze startowej, lądowanie na uszkodzonej drodze startowej, lądowanie na drodze
kołowania, lądowanie na trawiastej części lotniska, pożar silnika, pożar samolotu, zasłabnięcie
załogi, utrata orientacji przestrzennej, utrata orientacji geograficznej, awaryjne zniżanie sa
molotu, dehermetyzacja kabiny na dużej wysokości, działanie służb lotniskowych w przypadku
lądowania porwanego samolotu, działanie lotniskowych służb ratowniczych w różnych sytua
cjach zaistniałych w czasie lotu.
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TADEUSZ COMPA, ANDRZEJ ILKÓW

USAGE OF SIMULATORS IN THE PROCESS OF AERONAUTICAL
EDUCATION OF THE AIR TRAFIC SERVICES

Abstract
Contemporarily is difficult to imagine air education without the modern simulators and other

medias helping of teacher – master in the process of the knowledge transmission to students. Air
Education cannot be static and must be realized in the dynamic environment, but this proper edu-
cation dynamics can assure simulators of the appropriate class.

Simulators used in aeronautical education, to the training of the ATS (Air Traffic Services)
personnel, must fulfil definite requirements in the range of the possibilities of the creation of
appropriate dynamics of movement and of aeronautical environment. From this they belong to
a group of a very expensive equipment and there are not many of them in the world. In Poland
specialized simulators to the training of the air trafic services are at disposal of Polish Agency of
Air Trafic and The High Officer's School of Air Forces in Deblin.

The goal of this article is a presentation of organization of the training of the ATS personnel on
the basis of the recommendations of The European Organisation for the Safety of Air Navigation
(EUROCONTROL), presentation of simulators and other media used in the training demands, but
also the introduction of simulation complex, which WSOSP has at disposal.
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Streszczenie
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z zastosowaniem materiałów inteligentnych

w lotnictwie. Przedstawiono krótki opis tych materiałów, ich podstawowe cechy oraz podział tych
materiałów. Artykuł zawiera opisy różnorodnych rozwiązań opartych na materiałach inteligent-
nych. Opisano zarówno układy już istniejących, jak i będących w fazie projektowania i badań.

1. WSTĘP

We współczesnej technice coraz większą karierę robią tzw. inteligentne rozwiązania. W więk
szości przypadków pod tą nazwą kryją się nowoczesne systemy elektroniczne lub mechatro
niczne oparte na tzw. sztuczne inteligencji. Systemy takie zwykle integrują różnorakie czujniki,
detektory i systemy tworząc jeden centralnie zarządzany układ. Znacznie rzadziej mówiąc o
rozwiązaniach inteligentnych myślimy o materiałach inteligentnych (ang. smart materials) [1, 2].

Rys. 1. Ogólna zasada działania materiałów inteligentnych

Na rysunku 1 przedstawiono ogólną ideę działania materiałów inteligentnych. W materiałach
tych pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak temperatura, wilgotność, wywierane
ciśnienie, pole elektryczne lub magnetyczne zmianie ulega jedna lub kilka własności fizycznych.



Zależnie od rodzaju materiału i wywieranego oddziaływania zmianom mogą ulegać: kształt,
rozmiar, struktura wewnętrzna, kolor, przewodność elektryczna, magnetyczna lub cieplna oraz
sprężystość [1,2] (rys. 2).

Rys. 2. Rodzaje materiałów inteligentnych

Materiały typu „smart” są coraz powszechniej stosowane jako układy napędowe, elementy
sterujące oraz sensory. Elementy te są stosowane do zmiany właściwości dynamicznych kon
strukcji, do dopasowywania kształtu struktury do określonych potrzeb lub do zbierania infor
macji o konstrukcji.

Wśród wielu dziedzin techniki w których pojawiają się materiały tego typu jest lotnictwo.
W artykule opisano kilka przykładowych zastosowań „smart” materiałów w różnych aplika
cjach wiązanych z lotnictwem.

2. REDUKCJA DRGAŃ W OGONIE SAMOLOTU

Nowoczesne samoloty, w szczególności wojskowe konstrukcje, uzyskują ogromne prędko
ści i operują przy dużych przeciążeniach. W przypadku niektórych konstrukcji zaburzony stru
mień powietrza spływający z krawędzi skrzydeł uderza w ogon samolotu wywołując groźne
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dla niego drgania (rys. 3). Drgania te powodują gwałtowne obniżenie wytrzymałości konstrukcji
ogona, skrócenie czasu przebywania samolotu w powietrzu i większą awaryjność.

Rys. 3. Samolot z „bliźniaczym” ogonem

System aktywnej kontroli tłumienia drgań konstrukcji ogona został rozwiązany przez firmę
ACX na zamówienie US Air Force we współpracy z Kanadyjskimi i Australijskimi agencjami rzą
dowymi [3].

Podstawią układu kontroli drgań są piezoelektryczne, odkształcalne elementy wykonawcze.
Pozostałe elementy systemu to czujniki przyspieszeń i odkształceń dostarczające informacje do
sterownika opartego o procesor sygnałowy (DSP).

Rys. 4. Schemat układu redukcji drgań na ogonie samolotu

Sterownik zajmuje się przygotowaniem, w czasie rzeczywistym sygnałów, które wysyłane
są do elementów wykonawczych przez wzmacniacz wysokiego napięcia zamykający obwód
sterowania. Schemat układu został przedstawiony na rys. 4. Układ ten należy do grupy syste
mów aktywnej redukcji drgań.
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Piezoelektryczne elementy wykonawcze umieszczone na ogonie samolotu zaprojektowano
na zamówienie, specjalnie pod kątem tego zastosowania. Budowa, sposób ułożenia, izolacja
połączeń elektrycznych, pozwala na wykorzystanie układu w zastosowaniach militarnych, gdzie
normalnie dostarczenie wysokiego napięcia wymaganego przez niezabudowane materiały pie
zoceramiczne jest niebezpieczne. Technologia ta pozwala nawet na umieszczenie elementów
pod poszyciem samolotu, zanurzonych w paliwie. Kolejnym warunkiem stawianym wszelkim
urządzeniom lotniczym jest waga i rozmiary elementów. W przypadku elementów wykonaw
czych ograniczeniem była waga 10 [kg] na ogon.

Przy użyciu Metody Elementów Skończonych dokonano numerycznej optymalizacji grubo
ści i rozłożenia elementów wykonawczych tak, aby zmaksymalizować sterowalność pierwszą
(zginanie) i drugą (skręcanie) formą drgań ogona. Przeprowadzone testy pokazały, że formy te
w eksperymentalnej konstrukcji występujące odpowiednio przy 15Hz i 45Hz są wzbudzane
przez zaburzenia strugi powietrza spływającej ze skrzydeł samolotu. Rezultatem badań było
rozmieszczenie płytek piezoelektryków w jednej do trzech warstw, każdej o grubości 0,05mm,
w miejscach ułożenia elementów wykonawczych po obu stronach każdego ogona.

Układ czujników przyspieszeń i odkształceń został tak zaprojektowany, aby zapewnić do
starczenie informacji do układu sprzężenia zwrotnego. Dane z czujników wykorzystywane są
do obliczenia odpowiedzi wysyłanej do elementów wykonawczych.

System sterujący układem sprzężenia zwrotnego, o podwójnym wyjściu i podwójnym wej
ściu, został zaimplementowany z wykorzystaniem cyfrowej maszynie obliczającej pracującej
w czasie rzeczywistym i wysyłającej odpowiednie polecenia sterujące 5000 razy na sekundę.
Piezoelektryczny układ tłumienia drgań testowany był w dwóch fazach. Pierwszy etap polegał
na zbieraniu danych w otwartym systemie sprzężenia (niekontrolowanym), kiedy sygnały
z czujników nie były wysyłane do elementów wykonawczych, ale wyłącznie zbierane do dalszej
analizy.

Analiza tych sygnałów pozwoliła na stworzenie zasad i algorytmów, według których należy
je przetwarzać w układzie zamkniętym tak, aby zminimalizować drgania. Druga faza to imple
mentacja danych i testowanie ich podczas lotów. Testy wykazały ponad 50% redukcję naprę
żeń w rdzeniu struktury ogona.

3. AKTYWNA STEROWNOŚĆ SAMOLOTU

Sterowność samolotu zależy w dużym stopniu od ruchu istniejących w tylnej części skrzydła
klap. Ważne jest, aby działanie tych klap było niezawodne i skuteczne. W większości samolo
tów do ich obsługi zastosowany został system hydrauliczny. System ten wykorzystuje umiesz
czone centralnie pompy hydrauliczne. Aby utrzymać odpowiednie działanie klap, zbiorowa
linia hydrauliczna musi przebiegać do każdego zespołu klap. Ten złożony system pomp i linii
jest dość często trudny i kosztowny w utrzymaniu a ponadto ma znaczną masę.

Przebadano wiele możliwych rozwiązań umożliwiających zastąpienie układów hydraulicz
nych. Jednym z możliwych rozwiązań było wykorzystanie drutów z pamięcią kształtu (rys. 5).
Klapa w skrzydle ma wygląd przedstawiony na rysunku 6. Schemat układu wykorzystującego
druty wykonane z materiału inteligentnego przedstawiono na rysunku 7. Układ wykorzystujący
materiały z pamięcią kształtu jest znacznie mniejszych rozmiarów i sprawniejszy.
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Rys. 5. Zdjęcie samolotu, w którym wykorzystano druty
z materiału z pamięcią kształtu

Rys. 6. Schemat klapy w skrzydle samolotu [6]

Rys. 7. Schemat układ wykorzystującego druty wykonane
z materiału z pamięcią kształtu [6]

Druty zostały ułożone w górnej i dolnej części skrzydła. W momencie, gdy klapa zostaje
opuszczona w dół podgrzewamy dolny drut, natomiast, gdy podnosimy klapę do góry ogrze
wamy drut umieszczony w górnej części skrzydła (rys. 7) [7].

Skrócenie druta uzyskano pod wpływem przyłożonego pola elektrycznego, który dostar
czany jest przez instalację elektryczną, eliminuje się w tedy rozległe linie hydrauliczne. Wyniku
usunięcie systemu hydraulicznego koszt i czas napraw się zmniejszył.

4. SAMOLOT ZBUDOWANY Z MATERIAŁÓW INTELIGENTNYCH

W centrum badawczym NASA w Wirginii naukowcy w oparciu o materiały inteligentne bu
dują rewolucyjne samoloty, które mogą zmieniać się w czasie lotu (rys. 8). Samoloty budowane
w ramach projektu Morphing pomyślane zostały jako bezpieczne i szybkie maszyny które jak
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ptaki, mogą zmienić swój kształtować by dostosować panujących do warunków [4]. NASA za
mierza zbudować na początek z wykorzystaniem materiałów inteligentnych bezzałogowy wie
lozadaniowy samolot bojowy. Założeniem jest skonstruowanie płatowca poruszającego się
z prędkością 0.50.9 [macha] zaś rozpiętość skrzydeł wynosiła by około 40 [stóp]. Projekt prze
widuje możliwość zmiany współczynnika kształtu skrzydła o 200%, zmianę powierzchni
skrzydła o 50%, zmianę skręcenia skrzydła o 50% oraz zmianę odchylenia skrzydła o 20 stopni.
Waga skrzydła nie powinna przekraczać wagi skrzydła o takich samych gabarytach wykonanych
z konwencjonalnych materiałów (rys. 8) [6].

Dodatkowe wymagania postawione temu projektowi to możliwość modyfikacji wlotów po
wietrza do silnika podczas lotu tak aby osiągnąć optymalny przepływ powietrza przy różnych
prędkościach oraz zdolność do optymalnego zmniejszenia zbiorników paliwa po ich
opróżnieniu.

Rys. 8. Porównanie skrzydła tradycyjnego i wykonanego
z materiałów inteligentnych

Materiały inteligentne miały by być również wykorzystane do budowy „wirtualnych sterów”.
Stery takie „pojawiały by się” gdyby zaszła taka potrzeba i „znikały by” gdy przestały by być
już potrzebne (rys. 9). NASA stawia tu głównie na materiały piezoelektryczne i z pamięcią
kształtu. W dalszych planach jest budowa maszyn transportowych i pasażerskich mogących
latać z prędkościami znacznie przewyższającymi prędkość dźwięku. Dzięki materiałom inteli
gentnym naukowcy starają się znacznie ograniczyć tzw. grzmot naddźwiękowy.
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Rys. 9. Model bezzałogowych samolotów budowanych z wykorzystaniem materiałów
inteligentnych przez NASA [4]

5. KONTROLA ZAWIROWAŃ STRUMIENIA OPŁYWAJĄCEGO ZA POMOCĄ
INTELIGENTNYCH STRUKTUR

Kontrola zawirowań strumienia opływającego powierzchne nośne samolotów jest dużym
wyzwaniem dla inżynierów. Lockheed Martin opracował nową metodę łagodzenia zawirowań
strumienia opływającego samolot. Osłabianie zawirowań strumienia odbywa się za pomocą
małych przeciwnych strumieni wywoływanych za pomocą aktywnych powierzchni (Smart
Vortex Leveraging Tabs – SVLT) samolotu (rys. 9) [5]. Powierzchnie aktywne wykonane są
z materiałów z pamięcią kształtu. Zależnie od wielkości zawirowań strumienia powierzchnie
SVLT same dostosowują swoje wychylenie (rys. 10).

Rys. 10. Mechanizm wykonawczy powierzchni SVLT [5]

6. INTELIGENTNY UKŁAD KONTROLI ŁOPAT HELIKOPTERA

Nowoczesny układ wykonawczy łopat wirnika został wykonany i przebadany jako metoda do
aktywnego przystosowania się łopat do warunków podczas lotu helikoptera oraz w celu
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redukcji drgań wywoływanych przez wirnik. Elektryczny układ sterowania wykorzystuje pręty
z pamięcią kształtu do ustawiania łopat w jednej z dwóch pozycji (rys. 11). Każda łopata za
wiera kilkanaście prętów materiały typu SMA (ang. Shape Memory Alloys). W jednej chwili jest
zasilany tylko jeden pręt, który powoduje skręcenie łopaty zaś każdy pręt powoduje skręcenie
łopaty w innym miejscu na jej długości (rys. 12). Tak więc informacja o zasilaniu prętów daje
„cyfrową” informację o stanie w jakim znajduje się łopata wirnika. Takie wykorzystanie inteli
gentnych prętów spowodowało zmniejszenie drgań wywoływanych przez wirnik o 1/liczba
obrotów wirnika [8].

Rys. 11. Prototyp łopaty wirnika – widok od spodu [8]

Rys. 12. Rozmiary jednostki sterujące [8]

7. PODSUMOWANIE

Stale rosnące wymagania stawiane współczesnym urządzeniom i maszynom, a w szczegól
ności konstrukcjom lotniczym coraz trudniej spełnić w oparciu o materiały klasyczne. Stąd nie
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dziwi zainteresowanie inżynierów materiałami inteligentnymi. Ich zastosowanie zwiększa wy
dajność i niezawodności niektórych systemów, a nawet umożliwia zaprojektowanie układów,
które nie były stosowana w starszych generacjach statków powietrznych.

Materiały typu „smart” dzięki swoim specyficznym właściwościom umożliwiają aktywną re
dukcję drgań mechanicznych, tworzenie nowoczesnych powierzchni sterowych lub nośnych.
W związek z tym w pełni uzasadniona jest teza, że materiały inteligentne ze względu na swoje
specyficzne cechy, łatwość stosowania oraz nisko koszt stanowią przyszłość wielu branż w tym
lotnictwa.
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THE APPLICATION OF SMART MATERIALS IN AVIATION

Abstract
The article presents the issues associated with the use of smart materials in aviation. The article

contains description of these materials, their basic characteristics and distribution of these
materials. The article contains descriptions of the various solutions based on smart materials.
Describes both the existing systems, as well as in the phase of design and research.
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Streszczenie
Zasadniczą ideą tego projektu jest spopularyzowanie użytkowania systemu EGNOS (European

Geostationary Navigation Overlay Service) w krajach Centralnej Europy. Główny cel zostanie zre-
alizowany poprzez zademonstrowanie kluczowych zastosowań EGNOS jako wspomagającego sys-
temu SBAS (Satellite Based Augmentation System) APV I (Approach Procedures with Vertical
guidance) – jego główne znaczenie. Jak tylko Urząd Lotnictwa Cywilnego scertyfikuje procedurę,
zostanie ona wprowadzona, a EGNOS stanie się w pełni funkcjonalnym i operacyjnym, krajowym,
lotniczym systemem. Projekt składa się z 4 głównych etapów:
• Etap pierwszy – analiza krajowych lotnisk i przewoźników lotniczych względem możliwości

instalacyjnych i zastosowania systemu EGNO podczas podejścia i lądowania;
• Etap drugi – badania pilotażowe technicznej koncepcji implementacji EGNOS APV, w połącze-

niu  z planowaniem procesu certyfikacyjnego;
• Etap trzeci – instalacja pokładowego i naziemnego systemu, połączona z tymczasową certyfi-

kacją;
• Etap czwarty – końcowa prezentacja całkowitych możliwości systemu poprzez testy, certyfi-

kacja systemu i implementacja Safety Case.
Występujące w tym projekcie, następujące jednostki: naukowe ośrodki badawcze, agencje rzą-

dowe, przewoźnicy lotniczy i lokalne małe lotniska, gwarantują szeroką analizę kręgu odbiorców,
czytelnie skonstruowane wymagania użytkownika z poprawnymi technicznymi rozwiązaniami,
które są zgodnie z polskimi i europejskimi przepisami ruchu lotniczego.

Polska jest zainteresowana udziałem w projektach badawczych, których celem jest wdroże
nie operacyjne systemów GPS i EGNOS do zastosowań w lotnictwie. To w zasadzie wydające
się z pozoru proste działanie, czyli lotnicza implementacja GNSS w Polsce stanowi drogę wio
dącą „PER ASPERA AD ASTRA”1. Jednak podejmowane przez PAŻP projekty międzynarodowe
i krajowe, uczestnictwo w konferencjach i innych przedsięwzięciach, są niezbędne w procesie
certyfikacji technologii i technik satelitarnych w lotnictwie. Szczególny nacisk położony jest
obecnie na europejski system wspomagający SBAS – EGNOS. W związku a tym przyjęty został

1 W luźnym tłumaczeniu oznacza „PRZEZ CIERNIE DO GWIAZD”.



plan implementacyjno – certyfikacyjny funkcjonowania w Polsce GNSS dla potrzeb lotnictwa,
którego istota sprowadza się do czterech zasadniczych faz:
• PRZYGOTOWAWCZEJ;
• CZYNNEGO UCZESTNICTWA W MIĘDZYNARODOWYCH PROGRAMACH BADAWCZO –

IMPLEMENTACYJNO – CERTYFIKACYJNYCH;
• TESTOWO – CERTYFIKACYJNA;
• FUNKCJONOWANIE CERTYFIKOWANEGO GNSS W LOTNICTWIE.

Rys. 1. Przykładowe możliwości wykonywania podejść do lądowania
GPS/EGNOS – APV na danym obszarze

Faza przygotowawcza to stacjonarna i mobilna instalacja odbiorników Septentrio, spo
rządznie raportów okresowych w oparciu o oprogramowanie Pegasus (rys. 1), związanych
z funkcjonowaniem systemu SBSA – EGNOS. Również wykonywanie lotów technicznych, zwią
zane z technologią SPAN. Sprawdzanie techniczne konfiguracji sprzętowej, nabywanie odpo
wiednich i koniecznych innych umiejętności oraz zdobywano stosownego doświadczenia.
Natomiast Lotnicze testy SPAN (Synchronized Position Attitude Navigation), przeprowadzane
od 2007 roku w Polsce, w celu doboru optymalnej konfiguracji sprzętowo – technicznej (rys. 2).

a) b) 
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c) d) 

e) 

f) 
Rys. 2. Mewa po raz pierwszy użyta do testów SPAN (a), umiejscowienie anten (b, c),

uzyskiwane położenie – przekroje: poziom (d), pion (f), panel sterowania systemu (e)

W tej fazie szczególnie korzystano z dokumentów dotyczących systemu SBAS – EGNOS, które
można pogrupować:
• ICAO: Doc 8168 – PANS-OPS, Doc 9613 – PBN Manual, Doc 9905 – RNP AR Procedure

Design Manual;
• EASA: AMC 20-26: Airworthiness Approval and Operational Criteria for RNP AR Operations,

AMC 20-27: Airworthiness Approval and Operational Criteria for RNP APPROACH (RNP
APCH) Operations Including APV BARO VNAV Operations;

• FAA: TSO C145A: Airborne Navigation Sensors Using the Global Positioning System (GPS)
Augmented by the Wide Area Augmentation System (WAAS); TSO C146A: Stand-Alone
Airborne Navigation Equipment Using the Global Positioning System (GPS) Augmented by
the Wide Area Augmentation System (WAAS); AC 20-129: Airworthiness Approval for
Vertical Navigation (VNAV) Systems for Use in the U.S. National Airspace System (NAS) and
Alaska; AC 20-105: Approval Guidance for RNP Operations and Barometric Vertical Navigation
in the U.S. National Airspace System.
Konieczność podjęcia zdecydowanych działań spowodowała, że opracowany przez Ministerstwo

Transportu „Program Rozwoju Sieci Lotnisk i Lotniczych Urządzeń Naziemnych” (rys. 3) zos
tał przyjęty Uchwałą Rady Ministrów Nr 86/2007 w dniu 8 maja 2007 r. i tym samym stał się
dokumentem Rządowym. Jest to pierwszy tego typu dokument od 1989 roku. Daje on kon
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kretne wskazania, w jakim kierunku powinna rozwijać się infrastruktura lotniskowa oraz na
wigacyjna, aby polskie lotniska stanowiły spójny element infrastruktury komunikacyjnej kraju
i Europy. Program dotyczy rozwoju infrastruktury krajowej i europejskiej sieci lotnisk TENT,
nawigacyjnej do 2020. Stanowi strategiczny materiał wspomagający formułowanie wniosków
aplikacyjnych o środki na rozwój infrastruktury lotniczej na lata 20072013 zarówno z Funduszu
Spójności jak i z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jednocześnie jest on doku
mentem o charakterze kierunkowym i definiuje nowe, niezbędne narzędzia wpływu ministra
na rozwój infrastruktury lotniczej (ustawa – Prawo lotnicze, ustawa o planowaniu i zagospo
darowaniu przestrzennym), w ścisłym powiązaniu z realizacją zadań w zakresie bezpieczeń
stwa państwa, spójności i komplementarności infrastruktury lotniczej, drogowej i kolejowej,
zapewnienia właściwej polityki prywatyzacyjnej państwa, wykorzystania środków unijnych
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Program składa się z części analitycznoopisowej stanu infrastruktury lotniskowej i nawi
gacyjnej w Polsce oraz prezentuje perspektywy i kierunki rozwoju sieci lotnisk i infrastruktury
CNS (łączność, nawigacja, dozorowanie). Podkreślić należy, że z uwagi na ograniczenia roz
wiązań konwencjonalnych zakłada się implementację nowych technologii, w ramach realizacji
ogólnoeuropejskich programów zarządzania ruchem lotniczym (programów wykonawczych
do Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej – SES oraz Europejskiej Strategii Zarządza
nia Ruchem Lotniczym). Wzrost ruchu lotniczego oraz jego „skomplikowanie” w węzłach lot
nisk powoduje potrzebę stosowania w Polsce nowoczesnych rozwiązań z zakresu planowania
procedur dolotu i podejścia w przestrzeni TMA zgodnie z zaleceniami EUROCONTROL. Również
zostaną zaimplementowane rozwiązania nawigacyjne GNSS i RNAV w oparciu o dostępne sys
temy satelitarne (GPS, GLONASS, Galileo) oraz konwencjonalne. Poziom obsługi podejść
kat. II/III zostanie utrzymany. Docelowo wdrożone zostaną systemy nawigacyjne i rozwiązania
przestrzeni zapewniające wykonywanie operacji RNPRNAV. Do osiągnięcia PRNAV, zgodnie
z rozwiązaniami stosowanymi w Europie, zakłada się stosowanie w Polsce rozwiązań wyko
rzystujących nawigację DME/DME (PRNAV) przy zapewnieniu pełnego pokrycia DME/DME
(z redundancją) oraz systemy GPS+ SBAS.

Rys. 3. Program Rozwoju Sieci Lotnisk i LUN (strona tytułowa i przyjęta cezura czasowa)

Faza czynnego uczestnictwa w międzynarodowych programach badawczo – imple-
mentacyjno – certyfikacyjnych, czyli podejmowanie projektów wewnętrznych oraz konsor-
cyjnych międzynarodowych np. „HEDGE”, „EGNOS Introduction to the European Eastern
Region”. Również uzyskiwanie stosownych certyfikatów EASA i wykonywanie lotów techniczno –
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testowych. Początek tej fazy to 2007 r. gdyż okazało się, że pojedyncze państwo nie jest w sta-
nie samodzielnie podejmować dalszych działań implementacyjno – certyfikacyjnych, związa-
nych z technikami i technologiami w lotnictwie. Nadzór z ramienia UE nad tego typu pracami
sprawuje EUROCONTROL i GSA a tematy mogą podejmować państwowe ośrodki i instytucje,
funkcjonujące jednak w powołanych do tego celu konsorcjach. W związku z tym założono, że ko-
ordynatorem w naszym kraju jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, odpowiadająca za pra-
widłowe funkcjonowanie m.in. systemów i pomocy nawigacyjnych. Podkreślić należy fakt, że
z wielu wewnętrznych i zewnętrznych programów, szczególne znaczenie mają:
a) międzynarodowe:

• HEDGE (HElicopters Deploy GNSS in Europe);
• EGNOS Introduction in European Eastern Region: Mielec;
• ACCEPTA (ACCelerating EGNOS adoPTion in Aviation);
• ECDN (EGNOS Data Collection Network);
• SESAR (Single European Sky ATM Research);
• EU satellite navigation programmes (EGNOS and Galileo).

b)wewnętrzne PAŻP:
• PR 15 EGNOS (wdrożenie GNSS/EGNOS – testy i system monitorowania);
• PR 42 NPAGNSS (opracowanie i implementacja procedur nieprecyzyjnego podejścia

GNSS).
Zasadne jest podanie, że podejmując zagadnienia związane z GNSS, należy je rozpatrywać

interdyscyplinarnie, gdyż wynika to z intermodalności transportu. W perspektywicznie zakła
danych programach międzynarodowych, lotniska powinny stanowić węzeł komunikacyjny
(kolejowy, powietrzny, drogowy). Z tego wynika, że GNSS funkcjonuje w ścisłym powiązaniu
z innymi technikami i technologiami (rys. 4).

Rys. 4. Integracja systemów w zastosowaniach lotniczych: GNSS, SPAN, EUPOS, GIS

GNSS (Globar Navigation Satellite System) – stanowi kontynuację opracowanego (po po-
jawieniu się dwóch systemów: GPS i GLONASS) w 1995 r. Europejskiego Programu Nawigacji
Satelitarnej (European Satellite Navigation Action Programme – ESNAP). Pierwszy etap
tzw. GNSS-1, zakładał konstrukcję europejskiego, cywilnego, satelitarnego systemu wspoma-
gającego EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service), korzystającego z syg-
nałów GPS, GLONASS. Jednak życie zweryfikowało założenia a możliwości rozwoju gospodarki
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i korzyści wynikające z realizacji programu ESNAP spowodowały, że nastąpiło połączenie wy-
siłków: Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), Europejskiej Organizacji
do spraw Bezpieczeństwa Nawigacji Powietrznej (EUROCONTROL) i zainicjowano prace nad
wspólnym programem i w efekcie zrealizowano testową wersję systemu ESTB (EGNOS System
Test Bed), która w 2000 roku rozpoczęła transmisje sygnałów nawigacyjnych. Jednocześnie za-
łożono, że systemu EGNOS będzie elementem niezależnego, w pełni kompatybilnego z militar-
nymi GPS i GLONASS, globalnego i cywilnego systemu nawigacji satelitarnej o nazwie Galileo.
Stąd też system EGNOS stanowi „nakładkę ulepszająca” (z ang. overlay augmentation) na GPS
i GLONASS. Zwiększając dokładność, dostępność, ciągłość i wiarygodność działania tych syste-
mów, umożliwia bardzo szerokiego zastosowanie. Spełnia wymagania transportu lotniczego,
morskiego i lądowego. Należy do kompatybilnej grupy systemów wspomagania satelitarnego
SBAS (Satellite Based Augmentation System) takich jak np. amerykański WAAS (Wide Area
Augmentation System) czy japoński MSAS (Multifuncional Satellite Based Augmentation
System) i inne (rys. 5). Pomimo, że są to systemy regionalne to odpowiadają międzynarodo-
wym standardom MOPS (Minimum Operational Performance Standards) a to oznacza, że od-
biorniki mogą korzystać z sygnałów niezależnie od systemu, który je emituje.

Rys. 5. Rozwijane systemy SBAS: WAAS (USA /FAA), MSAS (Japonia), SNAS (Chiny),
EGNOS (Europa), GAGAN (Indie), GRAS (Australia)

Podkreślić należy, że system GNSS nie jest jednorodny, ale pod tym pojęciem rozumieć należy
kilka elementów składowych (rys. 6):
a) standardowe systemy satelitarne: amerykański wojskowy GPS, rosyjski wojskowy GLONASS,

cywilny GALILEO.
b)systemy wspomagające (funkcjonujące konstelacje satelitarne nie zapewniają spełnienia wy

magań lotnictwa związanych z wiarygodnością, dokładnością, dostępnością, ciągłością syg
nału w różnych fazach lotu):
• ABAS – technika przetwarzania sygnałów awioniki lub integracji awioniki na pokładzie

statku powietrznego;
• SBAS – wykorzystuje naziemne stacje monitorujące dla weryfikacji ważności sygnałów sa

telitarnych i wylicza dane korekcyjne, aby poprawić dokładność a następnie dostarcza te
informacje poprzez satelitę geostacjonarnego – GEO;

• GBAS – wykorzystuje naziemne stacje monitorujące dla weryfikacji ważności sygnałów
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satelitarnych i wylicza dane korekcyjne, aby poprawić dokładność a następnie dostarcza
te informacje poprzez stacje naziemne w paśmie VHF – VDB.

Rys. 6. Schemat pojęcia GNSS

Jest faktem znamiennym, że aktywność PAŻP na arenie międzynarodowej, znalazła swoje
uznanie zarówno w EUROCONTROL, jak i GSA. W związku z tym zaproponowano czynny udział
w projekcie europejskim, związanym z lotniczą implementacja systemu wspomagającego SBAS
– EGNOS. Podkreślić należy, że pełna nazwa projektu to „HElicopters Deploy GNSS in Europe –
HEDGE” a realizowany jest w ramach FP7GALILEO2007GSA11. Zgodnie z obowiązująca
procedurą, dotycząca realizacji tego typu projektów, został on przygotowany przez specjalnie
powołane do tego celu międzynarodowe konsorcjum w składzie: Helios, Pildo Labs, REGA,
PANSA, Helileo, TAF Helicopters, Royal Star, Capital High Tech, Aeroclub de Sabadell (rys. 7).

Rys. 7. Przyjęta cezura czasowa realizacji projektu HEDGE wraz z przydzielonymi
zadaniami (źródło: http://www.askhelios.com)
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1 FP7GALILEO2007GSA1, znak konkursu, w którym występują oznaczenia określające: FP7 to akronim europej
skiego 7 Program Ramowy, GALILEO2007 to nazwa konkursu i rok, GSA to akronim Organu Nadzoru Europejskiego
GNSS – The European GNSS Supervisory Authority (GSA).



Po uzyskaniu akceptacji, wygraniu konkursu, w The European GNSS Supervisory Authority
w Brukseli, odbyło się w lutym 2009r. pierwsze robocze posiedzenie konsorcjum, realizują
cego projekt HEDGE. Założono wykonanie następujących zadań w formie roboczych zestawów,
w czasie 21 miesięcy:
• Rozwijanie niezbędnej awioniki śmigłowcowej i procedur podejścia SOAP1 a następnie sku

teczne prezentowanie ich środowisku użytkownika.
• Rozwijanie śmigłowcowych procedur PIS2 dla górskiego lotniczego pogotowia ratunkowego

oraz HEMS3 a następnie skuteczne prezentowanie ich środowisku użytkownika.
• Prezentowanie podejść EGNOS APV w wybranych państwach.
• Rozwijanie zintegrowanych systemów nawigacyjno – dozorujących i ich prezentacja.

Podkreślić należy, że z realizacji projektu zrezygnowała Grecja, więc z przyjętego harmono
gramu wypadł WP6 (kolor żółty). Projektu zostało zaproszone podczas posiedzenia w oparciu
o założone cele, przyjęta została cezura czasowa, przydzielone w formie pakietów zadania dla
uczestniczących w projekcie konsorcjantów, z zachowaniem wymaganej na danym etapie lotu:
dokładności (poziomej i pionowej), wiarygodności, czasu do alarmu, ciągłości i dostępności
sygnału (rys. 8).

Rys. 8. Wymagane wartości parametrów w zależności od etapu lotu

Zasadne jest ogólne zaprezentowanie, przyjętych zadań w formie roboczych zestawów4

w ramach FP7GALILEO2007GSA1, do których zalicza się:
WP0 – Zarządzanie, koordynacja i rozpowszechnianie osiągniętych w wyniku projektu rezul-

tatów.
WP1 – Wspólny rozwój, zdobywanie niezbędnego doświadczenia.
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1 SBAS Offshore Approach Procedure – procedury wykonywane podczas podejścia śmigłowców do morskich platform
wiertniczo – wydobywczych.

2 Point in Space.
3 Helicopter Emergency Medical Services.
4 Work Package.



WP2 – Śmigłowcowe procedury PIS dla górskiego lotniczego pogotowia ratunkowego oraz pre-
zentowanie ich w środowisku użytkownika.

WP3 – Niezbędna awionika śmigłowcowa i procedury podejścia SOAP oraz ich prezentowanie
w środowisku użytkownika.

WP4 – Śmigłowcowe procedury podejścia HEMS oraz ich prezentowanie w środowisku użyt-
kownika.

WP5 – Procedury EGNOS APV dla lotnictwa ogólnego oraz prezentacja ich w Polsce.
WP6 – Procedury EGNOS APV dla lotnictwa ogólnego oraz prezentacja ich w Hiszpanii.
WP7 – Rozwój zintegrowanego systemu nawigacyjno – dozorującego oraz jego prezentacja.
WP8 – Opcjonalne, szacowanie znaczenia EGNOS i awioniki w testach lotniczych.

Na uwagę zasługuje niewątpliwie WP3, w którym planowane jest rozwijanie procedury wy
konywania podejść śmigłowców do morskich platform wiertniczo – wydobywczych, według
GNSS (rys. 9).

Rys. 9. Zdjęcia podejść śmigłowców według GNSS (źródło: Steve Leighton Helios)

Warunkiem koniecznym do podjęcia tego typu lotów testowych jest posiadanie odpowiednio
dobranego wyposażenia pokładowego do określonego śmigłowca i awioniki, uwzględniających
końcowe podwyższenie platformy. Schematycznie taką architekturę prezentuje rys. 10. Przyjęte
rozwiązania techniczne wymagały również opracowania odpowiednich procedur SBAS, umoż-
liwiających wykonywanie tych specjalistycznych podejść (rys. 11).
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Rys. 10. Architektura pokładowego systemu umożliwiającego podejścia GNSS
(źródło: Steve Leighton Helios)

Rys. 11. Rozwinięta w ramach WP3 procedura podejścia do platformy SOAP, została już
przebadana pod kątem bezpiecznego wykonalności

Realizacja prac naukowo – badawczych związanych z implementacją technik i technologii
satelitarnych, nakazała przyjęcie następujących założeń a możliwe korzyści przedstawione na
poniższym rysunku, w oparciu o oprogramowanie Eurocontrol:
1. Podejścia do lądowania GNSS metodą nakładkową.
2. Wykonanie procedur podejścia RNAV GNSS.
3. Certyfikacja odbiorników pokładowych GNSS.
4. Loty techniczne – sprawdzenie założonych rozwiązań.
5. Operacyjność systemu EGNOS.
6. Loty testowe w ramach programów.
7. Zebranie niezbędnych materiałów i opracowanie dokumentów, koniecznych do certyfikacji

w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.
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Przykład: Finlandia, EFRO 03, Cat D samoloty, obliczone z zastosowaniem
Eurocontrol Minima Estimator Tool (HEDGE)

ANDRZEJ FELLNER, HENRYK JAFERNIK, PAWEŁ TRÓMIŃSKI

RNAV GNSS ESSENTIAL STEP FOR THE LUN IMPLEMENTATION
AND THE CHANCE FOR THE POLISH GENERAL AVIATION

Abstract
The general idea of this project is to popularize the usage of EGNOS (European Geostationary

Navigation Overlay Service) System in Central European countries. The main goal will be
achieved by demonstrating key capabilities of the EGNOS System as SBAS (Satellite Based
Augmentation System) APV I (Approach Procedures with Vertical guidance) – its main role. After
that the National Fly Authority Agency certification procedure will be launched, EGNOS will
become fully functional and operational airfield domestic system. Project consists of 4 main phases:
• Phase one – Analysis of domestic airfields and Aircraft operator(s) against opportunity of

EGNOS installation and utilization of capability for landing purposes;
• Phase two – study of demonstrator’s technical conception of EGNOS APV implementation

connected with blueprint for certification process;
• Phase three – on-board and airfield system installation connected with provisional certification;
• Phase four – Final demonstration of overall system capabilities, followed by on-going tests,

system certification and implementation of Safety Case.
The following entities participate in this project: scientific research centers, government agencies,

aircraft operator and local small airfield, which guarantees general outlook analysis, clearly
constructed user requirements with correct technical solutions which are in compliance with
Polish and European air traffic regulations.
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Streszczenie
Z opracowań ULC wynika, że w ciągu najbliższych pięciu lat potrzebnych będzie około 23 tys.

licencjonowanych specjalistów lotniczych. Natomiast międzynarodowe źródła podają, że obsługa
lotnisk, przestrzeni powietrznej, wymaga licencjonowanych specjalistów, menedżerów lotniczych
oraz fachowców od szeroko pojętej nawigacji powietrznej. Stwierdzono, że każdy milion pasaże-
rów generuje zatrudnienie tysiąc osób bezpośrednio na lotnisku, 3 tys. osób wokół niego (w usłu-
gach, handlu itp.) oraz 15 tys. w całym regionie, obsługiwanym przez port lotniczy.

Opracowany przez Ministerstwo Transportu „Program Rozwoju Sieci Lotnisk i Lotniczych Urzą-
dzeń Naziemnych” został przyjęty Uchwałą Rady Ministrów Nr 86/2007 w dniu 8 maja 2007 r.
i tym samym stał się dokumentem rządowym. Wskazuje kierunki rozwoju infrastruktury lotni-
skowej oraz nawigacyjnej do 2020 r., stanowiącej spójny element komunikacyjny kraju i Europy.
Program stanowi strategiczny materiał wspomagający formułowanie wniosków o środki na roz-
wój infrastruktury lotniczej na lata 2007-2013 z Funduszu Spójności jak i z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego. Powyższe uwarunkowania, rozwój naukowo – techniczny,
determinują znaczenie nawigacji jako dyscypliny naukowej, kierunku studiów czy też specjalno-
ści. Natomiast ustawa, rozporządzenia ministerialne, podpisane porozumienia i powołana Rada
Naukowo-Programowa, umożliwia funkcjonowanie utworzonego w 2008 roku Centrum Kształ-
cenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej na Politechnice Ślaskiej. Jego za-
daniem jest uruchamianie nowych kierunków studiów, specjalności, specjalizacji, kursów
lotniczych. Natomiast uruchomienie nowej specjalności – nawigacji powietrznej na bazie powo-
łanego Centrum, powinno doprowadzić do standaryzacji procedur m.in. do zcertyfikowania sa-
telitarnych systemów - pomocy nawigacyjnych oraz powiązanie ich z systemami informacji
geograficznej (GIS). Istotnym jest fakt, że powołane Centrum nastawione jest na szeroko rozu-
mianą współpracę. Obecnie Politechnika Śląska udostępnia infrastrukturę dydaktyczno-szkole-
niową, koordynuje działania organizacyjne Centrum i prowadzi podyplomowe studia dla
pracowników lotnisk oraz wszystkich zainteresowanych w zakresie organizacji lotnictwa cywil-
nego w Unii Europejskiej. Równocześnie przygotowane są już programy kolejnych studiów pody-
plomowych związanych z informatyką i telekomunikacją w lotnictwie a także projektowaniem
lotnisk i planami generalnymi. Urząd Lotnictwa Cywilnego będący stroną porozumienia zapew-
nia autoryzację licencyjnych programów szkolenia lotniczego oraz nadzór gwarantujący zgodność
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studiów, szkoleń i kursów z międzynarodowymi standardami lotnictwa cywilnego. Z Centrum
współpracuje także Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Bardzo ważnym jest fakt, że stroną po-
rozumienia powołującego Centrum jest Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. zarządzające
międzynarodowym lotniskiem „Katowice” w Pyrzowicach. Tym samym udostępniona jest dla po-
trzeb kształcenia infrastruktura międzynarodowego lotniska – MPL Katowice – Pyrzowice. Rów-
nocześnie Centrum jest organizatorem i koordynatorem kształcenia kadry dla szeroko
rozumianego sektora lotnictwa cywilnego przez współpracę z technicznymi szkołami średnimi
w regionie.

1. WPROWADZENIE

Rozwój naukowo – techniczny to jedna z przyczyn obserwowanego od wielu lat wzrostu ja
kościowego i ilościowego w transporcie – w tym także, a może nawet szczególnie, w transpor
cie lotniczym. Analiza opracowań Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) upoważnia do
stwierdzenia, że w ciągu najbliższych pięciu lat, potrzebnych będzie w Polsce około 20 000 no
wych specjalistów lotniczych, posiadających odpowiednie licencje, certyfikaty i różnego ro
dzaju uprawnienia. Powodem takiego stanu rzeczy według ekspertów jest:
• stały wzrost liczby operacji lotniczych w polskiej przestrzeni powietrznej, pomimo takich

negatywnych zjawisk obserwowanych w ostatnim okresie, jak np. uaktywniania się wulka
nów, wzrost ceny paliwa lotniczego czy globalne kryzysy gospodarcze;

• stały wzrost liczby odprawionych pasażerów na polskich lotniskach;
• postępująca decentralizacja ruchu lotniczego;
• dostępność unijnych środków finansowych, przeznaczonych na rozwój:

– portów regionalnych należących do europejskiej sieci TENT oraz infrastruktury nawiga
cyjnej (350 mln euro w ramach sektorowego programu operacyjnego „Infrastruktura i Śro
dowisko”),

– lotnisk lokalnych (łącznie ok. 300 mln euro w regionalnych programach operacyjnych).
• konieczność rozwoju oraz modernizacji lotnisk wraz z infrastrukturą naziemną i nawiga

cyjną, w celu zwiększenia pojemności i przepustowości zarówno lotnisk jak i polskiej prze
strzeni powietrznej. Zwiększenie przepustowości możliwe jest do osiągnięcia m. in. przez
wprowadzenie nowoczesnych systemów ATM1 i CNS2.
Z rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady Europy wynika, że zarówno obsługa lot

nisk, jak i przestrzeni powietrznej wymaga licencjonowanych specjalistów lotniczych w za
kresie organizacji pracy na różnych szczeblach, menedżerów obeznanych z lotniskową
specyfiką oraz fachowców od nawigacji powietrznej. Zasadne jest stwierdzenie, że zgodnie
z przyjętym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego algorytmem, na każdy milion pasażerów przy
pada ok. 1000 osób zatrudnionych bezpośrednio na lotnisku, ok. 3000 osób w jego otoczeniu
(w usługach, handlu itp.) oraz ok. 15 000 w całym regionie obsługiwanym przez ten port lot
niczy. Oznacza to, że wzrost ruchu lotniczego generuje istotny wzrost zatrudnienia. Podobne
wskaźniki znaleźć można w dokumentach Komisji Europejskiej3.

Konieczność podjęcia zdecydowanych działań w zakresie kształcenia kadr na potrzeby lot
nictwa cywilnego wyniknęła także w czasie prac nad „Programem Rozwoju Sieci Lotnisk i Lot
niczych Urządzeń Naziemnych”, przyjętym Uchwałą Rady Ministrów Nr 86/2007 w 2007 r. jako

1 Air Traffic Management.
2 Communication, Navigation, Surveillance.
3 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN

ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS. An action plan for airport capacity,
efficiency and safety in Europe. Brussels, 24.1.2007.



dokument rządowy. Jest to pierwszy tego typu oficjalny materiał od 1989 roku, wskazujący po
żądane kierunki rozwoju infrastruktury lotniskowej oraz nawigacyjnej do roku 2020 oraz nie
zbędne działania w celu zapewnienia spójności infrastruktury komunikacyjnej kraju i Europy.
Stanowi strategiczny materiał wspomagający formułowanie wniosków aplikacyjnych o środki
z Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W Programie tym
podkreślono m. in., że:
• sieć lotnisk i systemów nawigacyjnych powinna stanowić spójny z pozostałą infrastrukturą

komunikacyjną układ transportowy kraju,
• decentralizacja portów regionalnych powinna umożliwić dostępność usług lotniczych na

całym obszarze kraju,
• należy przeprowadzić pogłębioną analizę zasadności i uwarunkowań budowy w przyszło

ści nowego tzw. portu centralnego,
• polski rynek lotniczy dąży do osiągnięcia stanu zbliżonego do stanu rynku w rozwiniętych

krajach Europy.
Program jest spójny z dokumentami określającymi politykę i strategię transportową pań

stwa, podstawę prawną dla tego niego stanowią ustawy: Prawo lotnicze oraz O planowaniu i za
gospodarowaniu przestrzennym. Podkreślić należy, że Program złożony jest z części
analitycznoopisowej stanu infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej w Polsce oraz prezen
tuje perspektywy i kierunki rozwoju sieci lotnisk i infrastruktury ATM i CNS. Z uwagi na ogra
niczenia rozwiązań konwencjonalnych zakłada się implementację nowych technologii,
w ramach realizacji ogólnoeuropejskich programów naukowo – badawczo – implementacyjnych.
Stały i szybki wzrost ruchu lotniczego oraz jego złożoność w węzłach lotnisk determinuje ko
nieczność stosowania nowoczesnych rozwiązań z zakresu planowania procedur dolotu i po
dejścia w przestrzeni TMA zgodnie z zaleceniami EUROCONTROL. W związku z tym zakłada
się implementowane rozwiązania nawigacyjne RNAV GNSS i RNAV, w oparciu o dostępne sys
temy satelitarne (GPS, w przyszłości Galileo) oraz wspomagajace (SBAS, ABAS, GBAS). Zostanie
utrzymany poziom obsługi podejść kat. II/III, ale docelowo planuje się systemy nawigacyjne
i rozwiązania przestrzeni zapewniające wykonywanie operacji RNPRNAV. Początkowo do
osiągnięcia PRNAV, zgodnie z rozwiązaniami stosowanymi w Europie przyjmuje się stosowa
nie w Polsce rozwiązań wykorzystujących nawigację DME/DME (PRNAV) przy zapewnieniu
pełnego pokrycia DME/DME (z redundancją) oraz systemy GPS+ SBAS.

2. GENEZA I DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR LOTNICTWA CYWILNEGO
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

Kształcenie i szkolenie lotnicze w naszym kraju prowadzą aktualnie uczelnie wyższe, szkoły
średnie, ośrodki szkolenia lotniczego, aerokluby i inne instytucje. Warunkiem koniecznym do
prowadzenia tego typu działalności jest posiadanie odpowiednich certyfikatów, wydanych
przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Ze względu na politykę przyznawania dotacji przez
Ministerstwo Infrastruktury wyłącznie na szkolenie pilotów na wybranych uczelniach wyższych,
kształcenie w tym zakresie jest na tych uczelniach w pewnym sensie „uprzywilejowane”. Pod
czas gdy zgodnie z obowiązującym Dziennikiem Ustaw Nr 165 poz. 1603, załącznik 2), spe
cjalności członków personelu lotniczego wraz z symbolami licencji jest 20, zaś uprawnień
lotniczych i innych wpisów do licencji 68. Przeprowadzone analizy wskazały, że w kraju ko
nieczne jest lotnicze kształcenie i szkolenie praktyczne na trzech poziomach: kursowym
(ośrodki szkoleniowe), średnim (szkoły srednie), wyższym i to we wszystkich praktycznie wy
maganych w cytowanej regulacji licencjach. Niestety brak jest sprawnie funkcjonującego mo
delu kształcenia lotniczego i wskazane jest jego opracowanie, tym bardziej, że obserwowana
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transformacja w branży lotniczej implikuje również określone zmiany w podejściu do funkcjo
nujących rozwiązań technicznych. Istnieje widoczna tendencja do zastępowania standardo
wych pomocy i systemów nawigacyjnych ich satelitarnymi odpowiednikami. Konieczność
wykonywaniem lotów w każdych warunkach atmosferycznych w połączeniu ze wspomnianym
już na wstępie rozwojem naukowo – technicznym powodują, że na pokładach statków po
wietrznych instalowane są różnorodne urządzenia pilotażowo – nawigacyjne. Wszystkie one
muszą być wzajemnie spójne tworząc zwartą „układankę lotniczą”.

Priorytetowo traktowane są zagadnienia związane z implementacją systemu GNSS, realiza
cją programu SES, funkcjonowania światowej sieci stacji IGS (International GPS Service) oraz
rozwijania programu EUPOS (European Position Determination System). Taki stan rzeczy de
terminują podpisane cztery rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej,
wszystkie z 10.03.2004 r., oznaczone odpowiednio: Nr 549/2004, Nr 550/2004, Nr 551/2004,
Nr 552/2004 oraz normatywne dokumenty lotnicze m.in. „Annex 10 to the Conventionon
International Civil Aviation Organization”. W efekcie końcowym powinno to doprowadzić do
powstania ogólnoswiatowego, w pełni zintegrowanego systemu CNS/ATM (por. rys. 1).

Rys. 1. Perspektywiczny, zintegrowany system CNS/ATM

Konieczność nowego spojrzenia na zarządzanie ruchem lotniczym z uwzględnieniem zdo
byczy naukowych i technicznych, doprowadziła w konsekwencji do opracowania światowej
strategii zarządzania ruchem lotniczym „Air Traffic Management Strategy for the years 2000+”,
która ma być zrealizowana do 2015 r. Strategia ta oprócz wskazywania niezbędnych do podję
cia działań, podkreśla perspektywiczną konieczność stosowania systemów GIS, RTK DGPS,
DGNSS. Na jej bazie opracowany został dla krajów europejskich program standaryzacji, imple
mentacji i harmonizacji działań „European Convergence and Implementation Plan 20082012”.
W oparciu o ten dokument każdy kraj został zobligowany do opracowania i realizowania
własnego – lokalnego programu. Polska uczestniczy w tym programie.

Powyższe uwarunkowania międzynarodowe, szybki rozwój w ostatnich latach komunikacji
lotniczej w Polsce, potencjał naukowo – badawczy jednej z największych uczelni technicznych
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w kraju – Politechniki Śląskiej w Gliwicach, obecna i przewidywana w przyszłości kluczowa
rola w transportowej infrastrukturze Polski i Europy Międzynarodowego Portu Lotniczego
Katowice w Pyrzowicach1, potencjał gospodarczy i ludnościowy Górnego Śląska oraz regionów
sąsiednich (por. rys. 2) oraz zainteresowanie mieszkańców jak i decydentów Górnego Śląska lot
nictwem, doprowadziły do powołania Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy
ŚrodkowoWschodniej Politechniki Śląskiej. Najważniejsze fakty konstytuujące Centrum są
następujące:
• 15 października 2007 – podpisanie pod patronatem Ministra Transportu Listu Intencyjnego

pomiędzy Politechniką Śląską, Urzędem Lotnictwa Cywilnego oraz Górnośląskim Towarzy
stwem Lotniczym S.A., w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywil
nego Europy ŚrodkowoWschodniej.

• 25 lutego 2008 – podjęcie Uchwały przez Senat Politechniki Śląskiej Nr XXVIII/192/07/08
sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo
Wschodniej.

• 26 lutego 2008 – wydanie Zarządzenia Rektora Politechniki Śląskiej nr 20/07/08 w sprawie
utworzenia pozawydziałowej jednostki organizacyjnej o nazwie Centrum Kształcenia Kadr
Lotnictwa Cywilnego Europy ŚrodkowoWschodniej.

• 19 marca 2008 – podpisanie Porozumienia pomiędzy sygnatariuszami Listu Intencyjnego
w sprawie organizacji Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo
Wschodniej.

Rys. 2. Wykres pola potencjału ludnościowego. Źródło: „Program Rozwoju Sieci Lotnisk
i Lotniczych Urządzeń Naziemnych”, na podstawie opracowani

prof. dr hab. W. Ratajczaka z Zakładu Ekonometrii Przestrzennej, UAM

Powołane Centrum począwszy od roku 2008 realizuje samodzielnie zadania szkoleniowe
oraz inicjuje oraz udziela organizacyjnego i merytorycznego wsparcia poszczególnym Wydzia

1 Nie bez znaczenia jest także fakt, żę w pobliżu funkcjonują dwa inne ważne porty lotnicze w Krakowie i Ostrawie.
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łom Uczelni – zgodnie z ich kompetencjami, wprowadzając zagadnienia związane z lotnictwem
na wydziałach: Transportu, Automatyki Elektroniki i Informatyki, Budownictwa, Architektury
oraz Organizacji i Zarządzania. Dzięki temu możliwe jest otwarcie nowych kierunków studiów,
specjalności, specjalizacji i prowadzenie różnorodnych kursów specjalistycznych w ramach
licencji lotniczych. Zasadnym wydaje się stwierdzenie, że działalność Centrum oraz urucho
mienie z jego inicjatywy nowych specjalności „Nawigacja powietrzna” na Wydziale Transportu
a także „Informatyczne systemy w lotnictwie” na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informa
tyki wraz z laboratoriami powinno doprowadzić w przyszłości m.in. do certyfikowania sateli
tarnych systemów pomocy nawigacyjnych oraz powiązanie ich z systemami informacji
geograficznej (GIS) a następnie zimplementowanie ich na polskich lotniskach. Podkreślić należy,
że Centrum nastawione jest na szeroko rozumianą współpracę z innymi Uczelniami jak i pod
miotami gospodarczymi oraz aeroklubami. Urząd Lotnictwa Cywilnego będący stroną porozu
mienia zapewnia autoryzację licencyjnych programów szkolenia lotniczego oraz nadzór
gwarantujący zgodność studiów, szkoleń i kursów z międzynarodowymi standardami lotnictwa
cywilnego. Z Centrum współpracuje także Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Bardzo ważnym
jest fakt, że stroną porozumienia powołującego Centrum jest Górnośląskie Towarzystwo Lot
nicze S.A. zarządzające Międzynarodowym Portem Lotniczym „Katowice” w Pyrzowicach.
Pozwala to na udostępnienie na potrzeby kształcenia infrastruktury lotniska a także na mery
toryczny kontakt słuchaczy Studium z doświadczonymi praktykami – wieloletnimi pracowni
kami lotniska1.

Centrum postawiło sobie jako zadanie współpracę ze szkołami średnimi w Regionie udzie
lając im merytorycznego wsparcia oraz prowadząc szkolenia dla kadry nauczycielskiej. Zamia
rem Centrum jest także rozwinięcie działalności w zakresie badań nad kluczowymi problemami
współczesnego lotnictwa cywilnego. Politechnika Śląska na bazie utworzonego w swojej struk
turze Centrum, powinna odegrać znaczącą rolę w procesie promowania funkcjonującej od
dawna na świecie, a w kraju będącej w początkowym stadium rozwoju dyscypliny, jaką jest na
wigacja powietrzna.

Warto w tym miejscu przypomnieć słowa Pompejusza „navigare neccesse est, vivere non
neccesse” a także inne „Navigation (that useful part of the Mathematics) is a Science Bridge
that joins in to the Universe”2. Dla potrzeb naukowo – badawczych przyjęto, ze nawigacja
(łac. navigatio – żegluga) stanowi system wiedzy o prowadzeniu obiektów jako systemów
ergonomicznych, przemieszczających się w ziemskiej ekosferze oraz planowaniu i stosowaniu
niezbędnej infrastruktury w celu zapewnienia dokładnego, niezawodnego i bezpiecznego osiąg
nięcia funkcji celu tego przemieszczania. Tym samym nawigacja jest interdyscyplinarną dzie
dziną wiedzy, a w obszarze jej zainteresowania znajdują się różnorodne techniki i technologie,
w tym m.in. informacji geograficznych o terenie (GIS), satelitarne (GNSS) a także szeroko ro
zumiane teleinformatyczne. Szczególnego znaczenia nabiera nawigacja powietrzna, jeżeli
uwzględni się prognozowany wzrost ruchu lotniczego.

Reasumując zasadniczym przedmiotem działania Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa
Cywilnego Europy ŚrodkowoWschodniej Politechniki Śląskiej we współpracy z poszczegól
nymi Wydziałami Uczelni jest aktualnie organizacja i koordynacja kształcenia kadr dla sektora
lotnictwa cywilnego poprzez:
• współpracę z technicznymi szkołami średnimi w regionie,
• organizację studiów inżynierskich i magisterskich,
• organizację studiów podyplomowych,
• organizację kursów kwalifikacyjnych,

1 Skorzysta na tym niewątpliwie także GTL S.A., jeśli wytworzy przy tej okazji wśród pracowników lotniska potrzebę
permanentnego doształcania się i poszerzania swojej wiedzy.

2 Wyciąg z „Practical Navigation, or an Introduction to the Whole Art”, zamieszczony w „AIR NAVIGATION, BRITISH
EMPIRE EDITION”, P.V.H. WEEMS, New York 1937.



• organizację praktyk oraz staży studenckich i doktoranckich,
• udział w projektach i programach finansowanych ze środków krajowych i UE,
• prowadzenie prac i badań naukowych nad kluczowymi problemami lotnictwa cywilnego,
• współpracę z lotniczą platformą technologiczną.
Odbywa się to w zakresie:
• eksploatacji i obsługi statków powietrznych (technika, handling),
• infrastruktury lotnisk (projektowanie i gospodarowanie przestrzenią, przepustowość,

architektura, spójność infrastruktury transportowej i inne),
• systemów wspierających procesy zarządzania (bezpieczeństwo, infrastruktura lotniskowa,

działalność lotnicza, teleinformatyka i inne).
W roku 2009 Rada Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej powołała nową specjalność

„Nawigacja powietrzna” oraz zatwierdziła plany studiów stacjonarnych I i II stopnia. Minister
stwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdziło podjęte działania przyznając środki na reali
zację tej nowej specjalności w ramach pięcioletniego projektu.

Z kolei w roku 2010 Rada Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki powołała specjal
ność „Informatyczne systemy w lotnictwie” oraz zatwierdziła plany studiów stacjonarnych II
stopnia.

We współpracy z poszczególnymi Wydziałami Uczelni prowadzone są (lub uruchomione
zostaną w bieżącym roku akademickim) studia podyplomowe z następującej tematyki:
• Organizacja lotnictwa cywilnego w Unii Europejskiej,
• Teleinformatyka w transporcie lotniczym,
• Planowanie i projektowanie cywilnych portów lotniczych,
• Audytor organizacji lotniczych w Unii Europejskiej.

W oparciu o odpowiednie umowy z ośrodkami certyfikowanymi, realizowane są kursy,
w tym: PART 66 i 147, Humans Factor, PPL (A), ATPL (A), „CHECKIN”, moduły: „Krajowego
Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego”. Ścisła wspólpraca z PAŻP, pozwala uczestniczyć
w realizacji projektów 7PR: HEDGE i EGNOS APV MIELEC oraz krajowych PR42 NPA GNSS.

Należy zwrócić na koniec uwagę, że przy stale rozbudowanym zakresie prowadzenia dzia
łalności dydaktycznej istnieje coraz większe zapotrzebowanie na kadrę szkoleniową o różnych
specjalnościach, co z kolei implikuje wspomnianą na wstępie artykułu współpracę z różnymi
pozauczelnianymi podmiotami związanym z szeroko rozumianym lotnictwem.

ANDRZEJ FELLNER,  EUGENIUSZ WRÓBEL

CIVIL AVIATION PERSONNEL EDUCATION CENTRE OF
MIDDLE AND EASTERN EUROPE SILESIAN UNIVERSITY OF

TECHNOLOGY AS ALTERNATIVE AVIATION EDUCATION

Abstract
Conducted investigations prove that he will be about 23 000 licensed air experts. However

international sources pass, that the service of airports, the airspace, requires licensed experts, air
managers and experts from comprehended wide air navigation. It was affirmed, that passengers
every million generates the employment persons thousand directly on airport, 3 000 persons
around him (in services, itp. trade) and 15 000 in the whole region, served through the air harbour.
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The „Program Rozwoju Sieci Lotnisk i Lotniczych Urządzeń Naziemnych”, Worked out by
the Ministry Transportation, shows the directions of the development of the aircraft and
navigational infrastructure to 2020, makes up the coherent element the communication country
and Europe. The programme makes up strategic material helping formulating conclusions about
the centres on the development of the air infrastructure on years 2007-2013. Above mentioned
conditions, development scientifically – technical, they determine the meaning of navigation as
scientific discipline, the direction of studiess or also the speciality. However law, ministerial decrees,
undersigned agreements and competent Scientifically-Program Counsel, makes possible working
of The Civil Aviation Personnel Education Centre of Central and Eastern Europe Silesian
University of Technology, created in 2007. Starting the new directions of studiess, speciality,
specialisation, air course is his task. However starting the new speciality – air navigation on
the base of the qualified Centre, he should conduct  to the certificationof of satellite systems –
navigational aids and connection of them with the systems of geographical information (GIS).
Essential there is the fact that the qualified Centre is set on the understood wide cooperation.
The programmes of next postgraduate studiess connected with computer science and
telecommunication in aviation are already prepared simultaneously and also projecting airports
and general plans. The Civil Aviation Office, which is the side of the agreement assures
the authorization of the licence programmes of air training and supervision guaranteeing
the agreement of studiess, training and course with the international standards of civil aviation.
The Poland also cooperates from the Polish Air Navigation Service Agency. Very important there
is the fact that the GTL is the side of the agreement of the appointing Centre S.A. the manageress
the international airport „Katowice – Pyrzowice”. The same is made accessible for the needs
education the infrastructure of the international airport – MPL Katowice – Pyrzowice. The Centre
is organizer and coordinator of the education of the personnel for the understood wide sector of
civil aviation by the cooperation with technical average schools in the region simultaneously.
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ANALIZA EMISJI PODCZERWIENI PRZEZ ŚMIGŁOWIEC
W LOCIE NA PODSTAWIE BADAŃ EKSPERYMENTALNYCH

STEFAN FIJAŁKOWSKI

Politechnika Lubelska

Streszczenie
W artykule przedstawiono charakterystykę zagadnień promieniowania podczerwonego emi-

towanego do otoczenia przez strukturę śmigłowca w locie i jego gazy spalinowe. Charakterystyka
ta była między innymi podstawą do opracowania planu badań emisji i przeprowadzenia badań
eksperymentalnych.

Badaniom poddano śmigłowiec PZL W-3 Sokół w wybranych manewrach lotów NOE (z nosem
przy ziemi) w porze dziennej oraz w nocy, wiosną, latem i jesienią. Badania emisji przeprowa-
dzono przy pomocy kamery termowizyjnej w kilku sesjach badawczych ze stanowisk naziemnych
i z pokładu innego śmigłowca w czasie wspólnych lotów ze śmigłowcem badanym. W artykule
przedstawiono również niektóre wyniki badań, które posłużyły do uściśleń modelu teoretycznego
emisji śmigłowca, a także wykorzystane zostały w praktyce inżynierskiej do opracowania kon-
cepcji schładzacza spalin.

1. WPROWADZENIE W TEMATYKĘ PRACY

Na podstawie fizyki wiadomo, że każde ciało materialne o temperaturze wyższej od 0K emi
tuje promieniowanie podczerwone (prawo Prevosta), o spektralnej gęstości emisji własnej
związanej z określoną długością fali i temperaturą bezwzględną (prawo Plancka) [10, 14]. Ta
cecha materii dotyczy również statków powietrznych, w tym śmigłowców. Jest ona szczególnie
istotna w lotach śmigłowców wojskowych wykonujących zadania bojowe. Śmigłowce w od
różnieniu od współczesnych samolotów odznaczają się mniejszymi prędkościami lotu i wyko
nywanych manewrów, co czyni je bardziej podatnymi na zwalczanie współczesnymi środkami
bojowymi np. pociskami rakietowymi samonaprowadzającymi się na podczerwień: powietrze –
powietrze, ziemia – powietrze.

Za najważniejsze przypadki wykorzystywania promieniowania podczerwonego w śmigłow
cowej technice lotniczej – ze względu na jego cechy, należy zgodnie z [9, 15] uznać:
• wykrywanie, rozpoznawanie i namierzanie w podczerwieni śmigłowców cywilnych i szcze

gólnie wojskowych biorących udział w zadaniach bojowych bez względu na stan pogody
i porę doby, nazywane pelengacją w podczerwieni dla celów wojskowych, jak również
cywilnych,

• blokowanie optyczne w zakresie podczerwieni informacji o własnym obiekcie – śmigłowcu,
a także łączność z wykorzystaniem optycznych fal podczerwonych,



• wykrywanie celów zamaskowanych lub celów w nocnych działaniach bojowych (noktowizja),
• fotografowanie terenu i obiektów indywidualnych w podczerwieni,
• samonaprowadzanie pocisków rakietowych na cel w podczerwieni, własnych i przeciwnika.
Pelengacja w podczerwieni polega na wykrywaniu różnic parametrów promieniowania pod-
czerwonego emitowanego przez dany obiekt np. śmigłowiec i przez jego otoczenie [11, 15].

Z punktu widzenia załogi śmigłowca bojowego pelengację w podczerwieni można oceniać
w sensie „pozytywnym” wtedy, kiedy służy ona bezpieczeństwu lotu w trakcie wykonywania za
dania własnego załogi oraz w sensie „negatywnym”, kiedy pelengacja pozwala przeciwnikowi
wykryć i namierzyć własny śmigłowiec załogi oraz podjąć próbę zniszczenia go.

A zatem istnieje potrzeba ciągłego doskonalenia obrony czynnej i biernej przed skutkami
nadmiernej emisji podczerwieni przez śmigłowce wojskowe. Realizacja tego postulatu wymaga
między innymi prowadzenia badań eksperymentalnych emisji śmigłowca w zakresie podczer
wieni na ziemi i w locie.

Celem badań eksperymentalnych – przestawionych w artykule – było rozpoznanie rozkładów
obszarów nadmiernego promieniowania podczerwonego śmigłowca średniego, w tym pro
mieniowania strumieni gazów spalinowych odpływających z turbinowych silników napędo
wych śmigłowca. Badania przeprowadzono na śmigłowcu PZL W3 Sokół, w wybranych,
charakterystycznych manewrach lotów NOE. Celem dodatkowym było natomiast: rozpoznanie
geometrycznych struktur przepływowych strumieni spalin wypływających w obszar strumie
nia zawirnikowego śmigłowca, a także rozpoznanie rozkładów temperatur wzdłuż współ
rzędnych naturalnych tych strumieni.

2. PODSTAWOWE CECHY PROMIENIOWANIA PODCZERWONEGO

Promieniowanie podczerwone jest niewidzialną częścią widma promieniowania optycznego
i wykazuje wszystkie cechy tego promieniowania. W technice optyki przyjmuje się, wg [10] na
stępujący podział widma podczerwieni: podczerwień bliska 0,782,5m, podczerwień średnia
2,550m, podczerwień daleka 50100m. Promieniowanie podczerwone ciał stałych i gazów ak
tywnych w podczerwieni stosuje się do praw promieniowania podczerwonego, a mianowicie
wspomnianych praw Prevosta i Plancka, a także praw Kirchoffa, Lamberta, Wiena, StefanaBoltzmanna,
a gazy aktywne w podczerwieni stosują się dodatkowo do prawa BougueraLamberta.

Rys. 1. Rozkład spektralnej gęstości emisji ciała doskonale czarnego zgodnie z prawem Plancka
w skali półlogarytmicznej, wg [13]. Zakres temperatur 1001000K jest charakterystyczny

dla emisji podczerwieni przez śmigłowiec w locie

77STEFAN FIJAŁKOWSKI



Ponadto promieniowanie gazów zachodzi z całych objętości i jest selektywne. Główne pasma
promieniowania – składników spalin czynnych w podczerwieni – wg [2] są następujące:
CO2 – 2,0m, 2,7m, 4,3m, 10,4m, 15m; H2O – 1,87m, 2,7m, 6,3m, 11m, 18m.

Na rys. 1 przedstawiono fragment wykresu zależności spektralnej gęstości emisji ciała do
skonale czarnego od długości fali i temperatury (zgodnie z prawem Plancka), obejmujący zakres
emisji charakterystyczny dla promieniowania podczerwonego śmigłowca w locie.

Zagadnień emisji podczerwieni nie sposób oddzielić od zagadnień przenoszenia ciepła i sta
nów termicznych ciał, a także od stanów skupienia ciał, bowiem istnieją istotne sprzężenia po
między nimi [11]. Ciała stałe emitują promieniowanie podczerwone tylko ze swoich
powierzchni. Gazy natomiast emitują podczerwień z całych swoich objętości, selektywnie. Czyn
nymi w podczerwieni są gzy trój i więcej atomowe [2, 10, 16]. Te cechy gazów powodują, że
opis emisji podczerwieni przez gazy jest bardziej skomplikowany od opisu emisji ciał stałych.

Na rys. 2 przedstawiono schemat do bilansu energii z uwzględnieniem energii promienio
wania podczerwonego promieniującego ciała stałego, a na rys. 3 układ bilansu energii w takim
przypadku zestawiony zgodnie z I zasadą termodynamiki.

Rys. 2. Schemat do bilansu energii ciała stałego z uwzględnieniem energii
promieniowania podczerwonego [3]

Rys. 3. Schemat sprzężeń wielkości bilansowych w bilansie energii zgodnie z I ZT [3]
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Ogólne równie bilansu energii dla promieniującego ciała stałego ma postać.

(1)

Tabela 1. Charakterystyczne przypadki bilansów w odniesieniu do promieniującego śmigłowca

Na rys. 4 przedstawiono schemat do bilansu energii z uwzględnieniem energii promienio
wania podczerwonego swobodnego strumienia promieniującego gazu, zaś na rys. 5 schemat
do bilansu energii strumienia gazu nieaktywnego w podczerwieni – promieniowanie przeno
szone jest pomiędzy ścianami kanału.

Równanie bilansu energii promieniującego, stygnącego strumienia gazu zestawione zgodnie
z I ZT, jest następujące:

(5)

Rys. 4. Schemat do bilansu energii z uwzględnieniem energii promieniowania
podczerwonego – strumień swobodny promieniującego gazu [3]
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Rys. 5. Schemat do bilansu energii z uwzględnieniem energii promieniowania
podczerwonego – strumień promieniującego gazu płynący w kanale [3]

3. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA EMISJI PODCZERWIENI PRZEZ ŚMIGŁOWCE W LOCIE

Na rys. 6 zilustrowano dwa charakterystyczne, hipotetyczne przypadki promieniowania pod
czerwonego śmigłowca w locie. Na rys. 6a przedstawiono przypadek braku równowagi ter
micznej i promienistej pomiędzy promieniowaniem śmigłowca i promieniowaniem tła –
śmigłowiec widoczny w podczerwieni. Rys. 6b przedstawia sytuację równowagi termicznej
i promienistej promieniującego śmigłowca z promieniowaniem tła – śmigłowiec prawie nie
widzialny w podczerwieni, (przypadek skrajny nie do osiągnięcia w rzeczywistości).

a. 

b. 
Rys.6. Dwa hipotetyczne, charakterystyczne przypadki emisji podczerwieni śmigłowca w locie:

a – śmigłowiec widzialny w podczerwieni, b – śmigłowiec prawie niewidzialny w podczerwieni [3]

W przypadku braku równowagi termicznej i promienistej promieniowania śmigłowca i pro-
mieniowania tła zachodzą relacje:

, , , , , (6)
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zaś przy spełnieniu postulatu równowagi termicznej i promienistej, grupa relacji przybiera
postać:

, , , , , (7)

Przyjęto, że śmigłowiec jako statek powietrzny emituje promieniowanie podczerwone o nie-
równomiernym rozkładzie gęstości strumienia energii promieniowania na powierzchniach
struktury śmigłowca i o zróżnicowanych długościach fal λ w przestrzeń otoczenia mającej cechy
sfery kulistej (rys. 7), wypełnionej powietrzem atmosferycznym o parametrach zależnych od
wysokości H (pH, ρH, TH) i określonym składzie (O2, N2, CO2, H2O) i o określonej emisyjności
i absorpcyjności. Płaszczyzny Πxz, Πyz, Πxy dzielą kulistą sferę otoczenia na części o różnych stop-
niach zagrożenia śmigłowca przez pociski rakietowe samonaprowadzające się na podczerwień.

Rys. 7. Schemat układu śmigłowca PZL W3 Sokół emitującego podczerwień do kulistej sfery
otoczenia wraz z układem płaszczyzn dzielących sferę na części o charakterystycznych

natężeniach promieniowania struktury śmigłowca [3]

Najniebezpieczniejsza strefą dla śmigłowca jest tylna półsfera otoczenia.

4. PRZYCZYNY WYWOŁUJĄCE PROMIENIOWANIE PODCZERWONE ŚMIGŁOWCA W LOCIE

W zasadzie, wg [3] istnieją dwie grupy przyczyn wywołujących promieniowanie podczer
wone śmigłowca a mianowicie:
• przyczyny bezpośrednie, wywołujące emisję podczerwieni w sposób bezpośredni przez pod

zespoły i obszary śmigłowca, o parametrach podwyższonych ponad przeciętną emisję pro
mieniowania tła, przyczyny wpływają bezpośrednio na intensywność emisji i długości fal
promieniowania,

• przyczyny pośrednie wpływające dodatkowo na intensywność emisji i długości fal promie
niowania.

Zestawienie przyczyn emisji podczerwieni przez podzespoły śmigłowca i ich sprzężeń z symp-
tomami promieniowania przedstawiono na rys. 8.

Pierwsza grupa przyczyn obejmuje przyczyny natury procesowej, związane z procesami ter
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modynamiczno – przepływowymi i cieplnymi przebiegającymi głównie w silnikach napędo
wych i w mniejszym stopniu w przekładniach głównych śmigłowców. Wskutek działania tych
układów na pokładzie śmigłowca pojawia się określona ilości ciepła nieskompensowanego,
którą należy odprowadzić do otoczenia, bowiem w przeciwnym przypadku – zgodnie z I Za
sadą Termodynamiki – podwyższeniu ulegałyby stany termiczne tych zespołów i w konsek
wencji ich uszkadzanie. Odpływ ciepła do otoczenia realizuje się na drodze promieniowania
oraz konwekcji poprzez strumień gazu chłodzącego.

Rys. 8. Schemat systemowego ujęcia przyczyn promieniowania podczerwonego podzespołów
śmigłowca i ich powiązań z odpowiadającymi im symptomami [3]

Przyczyny tej grupy przejawiają się w postaci symptomów wymuszających, utożsamianych
z temperaturami: powierzchni silnika – TSS i powierzchni przekładni – TPG, z temperaturą oleju
przekładni – TOL, z temperaturami kolektora wylotowego – TDB, TDW, z temperaturą spalin – TSO,
a także określone są składem spalin – ri (tzn. udziałami objętościowymi głównych składników).
W skład drugiej grupy przyczyn wchodzą przyczyny natury materiałowej związane z fizycz-
nymi własnościami materiałów, jak również ze stanami warstw wierzchnich powierzchni,
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powstającymi w wyniku obróbki mechanicznej, „chemicznej”, pokryciowej oraz w wyniku sta-
rzenia eksploatacyjnego. Symptomami wymuszającymi tej grupy są fizyczne współczynniki
promieniowania ciał stałych: refleksyjność – r, emisyjność – ε, absorpcyjność – a, przy czym
w przypadku spalin emisyjność – ε i absorpcyjność – a, zależą istotnie od zawartości dwutlenku

węgla i pary wodnej zawartej w spalinach, określonych ich ciśnieniami cząstkowymi i .

Należy podkreślić, ze pomiędzy tymi symptomami, a symptomami grupy procesowej istnieją
sprzężenia jednokierunkowe(poprzez wpływ temperatury). Ponadto druga grupa przyczyn
obejmuje również przyczyny natury geometryczno – konstrukcyjnej. Przyczyny te wynikają ze
złożoności struktur konstrukcyjnych podzespołów śmigłowca biorących udział w emisji i ab-
sorpcji promieniowania. Symptomy systemowe w tym przypadku określone są: właściwościami
geometrii wspomnianych powierzchni oraz prostą lub złożoną kombinacją brył tworzących
poszczególne fragmenty podzespołów. Istotnymi symptomami są również stosunki wzajemnej
konfiguracji promieniujących powierzchni φi-j.

Złożoność zespołu przyczyn emisji promieniowania podczerwonego przez podzespoły śmig-
łowca uzasadnia potrzebę systemowego ujęcia problemu i sformułowania modelu przyczy-
nowo – skutkowego promieniowania śmigłowca. Na rys. 9 przedstawiono schemat
funkcjonalnego modelu promieniowania śmigłowca w locie.

Rys. 9. Schemat funkcjonalnego modelu promieniowania śmigłowca w locie. Symbole użyte na
schemacie oznaczają: SP – sprężarka silnika, KS – komora spalania, TW – turbina wytwornicowa,
TN – turbina napędowa, DW – przekrój wylotowy dyfuzora, DB – powierzchnia boczna dyfuzora,
GW – powierzchnia wewnętrzna gondoli silnika, GZ – powierzchnia zewnętrzna gondoli silnika,

SO – strumień gazów spalinowych, EWZ – obszary emisji wewnętrznej i zewnętrznej ciał stałych,
EZ – obszar emisji zewnętrznej [3]
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Przy formułowaniu modelu uwzględniono dwa obszary zjawisk promieniowania, a miano-
wicie: obszar – EWZ emisji wewnętrznej i zewnętrznej ciał stałych, w której sprawczą rolę od-
grywa promieniowanie z powierzchni silnika napędowego i obszar – EZ emisji zewnętrznej
promieniowania do sfery otoczenia, w zakres tego obszaru wchodzą zjawiska emisji podczer-
wieni z powierzchni ciał stałych głównie z powierzchni strefy silnikowej oraz promieniowanie
z objętości strumieni gazów spalinowych. W rozważaniach pominięto promieniowanie emito-
wane z powierzchni przekładni głównej, jako schodzące na drugi plan względem promienio-
wania emitowanego z powierzchni silnika.

Zbiór przesłanek i założeń do modelu ustalony został w wyniku wstępnych analiz i rozwa-
żań nad emisją podczerwieni przez śmigłowce kilku klas, a mianowicie: śmigłowców małych –
np. PZL SW 4, śmigłowców średnich – np. PZL W-3 Sokół i śmigłowców wojskowych – np.
AH 64 Apache. Dobór typów śmigłowców poddanych analizie podyktowany został nie tylko
przynależnością do określonej klasy ale również z powodu określonych, charakterystycznych
cech architektury konstrukcji, szczególnie stref silnikowych.

Przedstawiony model traktowany jest jako wiodący dla przedsięwzięć zmierzających do
ograniczenia nadmiernej emisji istotnie promieniujących podzespołów i części śmigłowca.

Tak więc struktura modelu obejmuje trzy podstawowe poziomy ujęcia systemowego i są to
w kolejności:
1. Poziom zespołów emitujących promieniowanie. Zespołami istotnie emitującymi podczer

wień są powierzchnie silników turbinowych, osłony gondol silnikowych, zespoły dyfuzorów
wylotowych, a ponadto strumienie gazów spalinowych.

2. Poziom czynników wpływających na zakresy emisji promieniowania. Czynniki o których
mowa są wielkościami procesowymi, materiałowymi lub geometrycznymi.

3. Poziom symptomów promieniowania.
Symptomy promieniowania określone są wielkościami adekwatnymi do zjawisk i ich skutków

w poszczególnych obszarach emisji.
Cechy promieniowania podczerwonego gazów, a także cechy geometryczne i przepływowe

rozprzestrzeniania się strumieni spalin w środowisku strumienia zawirnikowego śmigłowca,
stwarzają określone trudności w opisach i analizach emisji podczerwieni przez nie do otocze
nia. Kształtowanie się struktur przepływowych strumieni spalin jest istotnie uzależnione nie
tylko od zakresów działania silników napędowych ale również od położenia przekrojów wylo
towych kolektorów spalin względem osi i płaszczyzny dysku aktywnego wirnika nośnego śmig
łowca. Położenia wylotów kolektorów ukierunkowują strumienie spalin w określoną część
obszaru strumienia zawirnikowego.

Na rys. 10 przedstawiono schematy wypływu strumieni spalin z silników w obszar strumie
nia zawirnikowego przy układzie silników jak na śmigłowcu PZL W3 Sokół.

a. 
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b. 
Rys. 10. Hipotetyczny schemat bezpośredniego wypływu spalin z kolektorów silnikowych śmigłowca

w strefę strumienia zawirnikowego i wynikającego z lotu, w poziomym locie śmigłowca:
a – widok z boku, b – widok z góry [3]

Na rys. 11 przedstawiono schematy wypływu strumienia spalin z dyfuzora wylotowego w ob-
szar strumienia zawirnikowego, zaś na rys. 12 przedstawiono geometrię pasa powierzchni πs
stycznego od góry do hipotetycznego strumienia spalin.

Rys. 11. Schemat wypływu strumienia spalin w strumień zawirnikowy. Schemat opracowany na
podstawie rozmieszczenia silników i kolektorów śmigłowca W3 Sokół

5. BADANIA EKSPERYMENTALNE EMISJI PODCZERWIENI PRZEZ ŚMIGŁOWIEC W-3 SOKÓŁ

Badania eksperymentalne promieniowania podczerwonego emitowanego przez śmigłowiec
w locie przeprowadzono na śmigłowcu PZL W-3 Sokół przy użyciu kamery FLIR ThermaCAM
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S65 sprzęgniętej z komputerowym systemem wykorzystującym program ThermaCam Resear-
cher Professional 2.9, służący do obróbki uzyskanego materiału filmowego. Badania przepro-
wadzono w kilku sesjach pomiarowych, w wybranych manewrach lotów NOE (z nosem przy
ziemi) w porze dziennej oraz w nocy, wiosną, latem i jesienią [6].

a. b. 
Rys. 12. Schemat położenia pasa powierzchni πs stycznego od góry do hipotetycznego

strumienia spalin: a – widok z boku, b – widok z góry [3]

Plan badań eksperymentalnych emisji podczerwieni opracowano z wykorzystaniem wiado-
mości zawartych w pracach[13, 17]. Na rys. 13 przedstawiono wybrane kadry filmu nakręco-
nego w podczerwieni podczas jednej z sesji badań emisji podczerwieni przez silnik PZL 10W,
zamontowany na śmigłowcu PZL W-3 Sokół, przy zdjętej osłonie w czasie rozruchu, podgrza-
nia, zakresu mocy startowej, wybiegu.

1. 

2. 
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3. 

4. 

5. 
Rys. 13. Wybrane kadry z filmu nakręconego w podczerwieni powierzchni silnika PZL 10W

(zdjęta osłona) w czasie cyklu jego działania (rozruch, podgrzanie, zakres mocy startowej, wybieg).
Czasy ekspozycji: 11s, 210s,3132s, 4737s, 51092s [6]

Wybrane kadry z filmu nakręconego w podczerwieni z pokładu innego śmigłowca w trakcie
niektórych manewrów NOE śmigłowca PZL W-3 Sokół przedstawiono na rys. 14.
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1. 2. 

3. 
Rys. 14. Wybrane kadry z filmu nakręconego w podczerwieni w locie badanego śmigłowca W3 Sokół

przy użyciu kamery termowizyjnej z pokładu innego śmigłowca w locie: 1 – przelot badanego
śmigłowca, 2 – zawis badanego śmigłowca, 3 – manewr slalomu badanego śmigłowca [6]

6. WYBRANE WYNIKI BADAŃ EMISJI PODCZERWIENI PRZEZ ŚMIGŁOWIEC W LOCIE

Uzyskany w trakcie eksperymentów materiał filmowy „nakręcony” w podczerwieni posłużył
między innymi do rozpoznania geometrii strumieni spalin po ich wypływie do środowiska stru
mienia zawirnikowego (kształty strumieni i rozkłady wymiarów poprzecznych po współrzęd
nych naturalnych) oraz do rozpoznania rozkładów temperatur gazów w osiach strumieni po
współrzędnych naturalnych. Na rys. 15, 16, 17 przedstawiono wyniki oceny rozkładów po
przecznych wymiarów strumieni spalin w różnych fazach lotu śmigłowca PZL W3 Sokół.

1. 2. 
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1 – s. lewy: d = 3 ∙ 10−5 ∙ ξ2 + 0,1876 ∙ ξ + 520,78mm
2 – s. prawy: d = 1 ∙ 10−5 ∙ ξ2 + 0,235 ∙ ξ + 518,16mm

Rys. 15. Wyznaczenie rozkładów i aproksymacja zmian wymiarów poprzecznych
strumieni po długości, lot poziomy VL = 130km/h [6]

s. lewy: d = −5 ∙ 10−5 ∙ η2 + 0,7114 ∙ η + 387,35mm
Rys. 16. Wyznaczenie rozkładów i aproksymacja zmian wymiarów poprzecznych

strumieni po długości, zawis VL = 0km/h, H = 15m [6]

1. 2. 

1 – VL = 100km/h, d = −3 ∙ 10−5 ∙ η2 + 0,3603 ∙ η + 362,51mm
2 – VL = 130km/h, d = −6 ∙ 10−5 ∙ η2 + 0,2498 ∙ η + 519,65mm

Rys. 17. Wyznaczenie rozkładów i aproksymacja zmian wymiarów poprzecznych
strumieni po długości, lot poziomy: 1 – VL = 100km/h, 2 – VL = 130km/h [6]
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Na rys. 18 przedstawiono rozkład wymiarów porzecznych strumieni spalin przy starcie śmig-
łowca VL = 0, zdjęcie wykonano w świetle widzialnym przy wykorzystaniu termicznego so-
czewkowania przestrzeni przez gorący strumień spalin.

s. prawy: d = −1 ∙ 10−5 ∙ ξ2 + 0,6436 ∙ ξ + 544,95mm
Rys. 18. Wyznaczenie rozkładów i aproksymacja zmian wymiarów poprzecznych

strumieni po długości odpływających z silnika prawego, start VL = 0km/h [6]

Na rys. 19, 20, 21, 22, 23, 24 przedstawiono wyniki rozpoznania rozkładów temperatur w stru-
mieniach spalin po współrzędnych naturalnych strumieni.

Rys. 19. Rozkład temperatur w strumieniu spalin po współrzędnej naturalnej,
zawisie VL = 0km/h, H = 15m [6]

Rys. 20. Rozkład temperatur w płaszczyźnie położenia wlotów do silników,
lot do przodu VL = 80km/h, H = 20m [6]
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Rys. 21. Rozkład temperatur w strumieniu spalin po współrzędnej naturalnej,
zawisie VL = 0km/h, H = 15m [6]

Na rys. 22 przedstawiono rozkłady temperatur w strumieniu spalin po długości strumienia
i w poprzek strumienia w zawisie śmigłowca.

a. b. 
Rys. 22. Rozkłady temperatur w strumieniu spalin w manewrze zawis:

a – wzdłuż współrzędnej naturalnej w osi strumienia, b – po współrzędnej
poprzecznej dla różnych współrzędnych wzdłuż osi strumienia [6]

Na rys. 23 przedstawiono rozkłady temperatur wzdłuż linii przebiegającej przez wlot osłony
gondoli i dyfuzor wylotowy gazów w czasie startu śmigłowca – silnik na mocy startowej.



Rys. 23. Rozkład temperatur na powierzchni wlotu osłony gondoli i dyfuzora spalin
wzdłuż linii przebiegających wzdłuż konturu

Rys. 24. Rozkład temperatur wzdłuż współrzędnej naturalnej strumieni,
lot do przodu VL = 130km/h, H = 20m
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7. WYKORZYSTANIE NIEKTÓRYCH WYNIKÓW BADAŃ EKSPERYMENTALNYCH EMISJI
PODCZERWIENI PRZEZ ŚMIGŁOWIEC W LOCIE

Wyniki ogólnej oceny rozmieszczenia fragmentów powierzchni śmigłowca PZL W3 Sokół
emitujących nadmiernie podczerwień do otoczenia zilustrowana na rys. 25.

Rys. 25. Rozkład fragmentów powierzchni śmigłowca istotnie promieniujących w zakresie
podczerwieni. I – wyloty dyfuzorów spalin, II – zewnętrzne powierzchnie boczne dyfuzorów,

III – zewnętrzne powierzchnie czołowe „grzybków”, IV –zewnętrzne po wierzchnie boczne osłon
gondoli silnikowych, V – fragment zewnętrznej powierzchni belki ogonowej, VI – powierzchnia

boczna części belki ogonowej od strony kadłuba, VII – strumienie spalin, VIII – powierzchnie
boczne kadłuba, opracowanie własne na podstawie badań eksperymentalnych

Wyniki badań dotyczące geometrii strumieni spalin i rozkładów temperatur spalin po współ-
rzędnych naturalnych posłużyły do weryfikacji i uściślenia modelu teoretycznego wypływu
spalin z dyfuzora wylotowego silnika i z hipotetycznego eżekcyjnego (mieszalnikowego) schła-
dzacza spalin. Na rys. 26, 27, 28, 29 przedstawiono wyniki symulacji komputerowej modelu
dotyczące rozkładów wymiarów poprzecznych strumieni spalin i rozkładów temperatur po
współrzędnych naturalnych w manewrze wyskok do góry.

Rys. 26. Wykresy zmian temperatury gazów wylotowych TGW w wybranych chwilach czasu,

podczas manewru wyskok do góry po długości strumienia spalin ( – współrzędna bezwymiarowa);
(silnik bez schładzacza spalin), opracowanie własne na podstawie badań teoretycznych
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Rys. 27. Wykresy zmian wymiaru poprzecznego strumienia L w wybranych chwilach czasu,

podczas manewru wyskok do góry po długości strumienia spalin ( – współrzędna bezwymiarowa);
(silnik bez schładzacza spalin), opracowanie własne na podstawie badań teoretycznych

Rys. 28. Wykresy zmian temperatury gazów wylotowych TGW w wybranych chwilach czasu,

podczas manewru wyskok do góry po długości strumienia spalin ( – współrzędna bezwymiarowa);
(silnik ze schładzaczem spalin), opracowanie własne na podstawie badań teoretycznych

Rys. 29. Wykresy zmian wymiaru poprzecznego strumienia L w wybranych chwilach czasu,

podczas manewru wyskok do góry po długości strumienia spalin ( – współrzędna bezwymiarowa);
(silnik ze schładzaczem spalin), opracowanie własne na podstawie badań teoretycznych
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Ponadto wyniki wykorzystano przy opracowaniu koncepcji i projektu wstępnego eżekcyjnego
(mieszalnikowego) schładzacza spalin dla śmigłowca PZL W-3 Sokół. Na rys. 30 przedstawiono
schemat ideowy schładzacza, którego dysza posiadająca kanały boczne o obwodzie połączona
jest ze zmodyfikowanym dyfuzorem istniejącego silnika PZL 10W. W układzie dyfuzor – dysza
następuje przekształcanie składników energii całkowitej spalin, w wyniku czego w przekroju
wylotowym dyszy spada ciśnienie statyczne spalin poniżej ciśnienia pH w otoczeniu śmigłowca.
A zatem tworzą się zgodnie z [4, 5] warunki dla eżekcji chłodnego powietrza z otoczenia.
W trakcie procesu mieszania w przestrzeni mieszania wymiennika zmniejsza się temperatura
spalin, a także zmniejszeniu ulegają ciśnienia cząstkowe gazów składowych spalin CO2 i H2O,
a poprzez to zmniejszeniu ulegają współczynniki emisji spalin (rys. 30).

Rys. 30. Schemat ideowy eżekcyjnego schładzacza spalin dla silnika PZL 10W napędzającego
śmigłowiec PZL W3 Sokół. Cyframi 0 – 7 oznaczono charakterystyczne przekroje w trakcie

przepływowym silnika napędowego i zespołu dyfuzor – dysza, zaś oznaczenia M, W oznaczają
przekroje traktu przepływowego wylotu schładzacza, opracowanie własne na podstawie [4]

Na rys. 31 przedstawiono natomiast koncepcyjny projekt eżekcyjnego schładzacza dobudo-
wanego, dostosowanego do zamontowania na śmigłowcu PZL W-3 Sokół. W schładzaczu wy-
korzystano wg [6, 7] pomysł zastosowania układu dodatkowo schładzającego spaliny,
o działaniu nagłym. Układ posiada dysze de Lavala rozmieszczone w pobliżu przekroju wy-
lotowego głównej dyszy spalin pomiędzy kanałami bocznymi dyszy głównej. Dysze de Lavala
zasilane są sprężonym powietrzem ze zbiorników umieszczonych na pokładzie śmigłowca.

a. 
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b. c. 

Rys. 31. Projekt wstępny eżekcyjnego schładzacza spalin dostosowanego do zabudowy
na śmigłowcu PZL W-3 Sokół: a – przekrój schładzacza w widoku z boku, b – przekrój

schładzacza w widoku z góry, c – przekrój poosiowy przez dodatkowe dysze
de Lavala, opracowanie własne

Rys. 32. Ogólny schemat śmigłowca PZL W-3 Głuszec (modyfikacja śmigłowca Sokół)
z zamontowanymi schładzaczami spalin wg projektu koncepcyjnego

przedstawionego na rys. 31, opracowanie własne

8. PODSUMOWANIE

A. Jakościowa analiza filmów i wybranych kadrów (fotografii) wykonanych w podczerwieni ka-
merą termowizyjną w trakcie niektórych manewrów lotów NOE śmigłowca PZL W-3 Sokół,
wskazuje na kilka cech emisji podczerwieni przez ten śmigłowiec (ewentualnie inne śmi-
głowce tej samej klasy o podobnej budowie), a mianowicie:
1. Nadmierną własną emisję podczerwieni ponad emisję tła w otoczeniu wykazują w kolej-

ności istotności:
• zewnętrzne powierzchnie boczne dyfuzorów wylotu spalin,
• zewnętrzne powierzchnie czołowe „grzybków” odpylaczy we wlotach powietrza do sil-

ników,
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• zewnętrzne powierzchnie boczne osłon gondol silnikowych śmigłowca, szczególnie
w strefach wlotów powietrza do chłodnic oleju silników i przekładni,

• fragment zewnętrznej powierzchni belki ogonowej w miejscu połączenia z wysięgni-
kiem śmigła ogonowego(statecznikiem pionowym).

2. Najwyższe poziomy emisji podczerwieni wykazują natomiast wyloty dyfuzorów spalin, co
spowodowane jest intensywnym promieniowaniem powierzchni wewnętrznych dyfuzo-
rów (jasnością powierzchni wewnętrznych) i promieniowania strumieni spalin, wykazu-
jących w tych przekrojach największe temperatury i największe stężenia gazów czynnych
w podczerwieni CO2 i H2O przed odpływem do otoczenia.

3. Świecące w podczerwieni powierzchnie boczne części belki ogonowej od strony kadłuba,
jak również powierzchnie boczne zakończenia osłony przekładni głównej na kadłubie
śmigłowca, wykazują emisję odbiciową promieni podczerwonych, co jest w głównej mie-
rze wtórnym skutkiem promieniowania powierzchni bocznych dyfuzorów i strumieni spa-
lin. Dotyczy to także dolnych powierzchni łopat wirnika nośnego.

B. Ilościowe wyniki badań eksperymentalnych pozwalają ocenić geometrie strumieni spalin
wypływających z dyfuzorów do otoczenia po stronie prawej (nawietrznej) i lewej
(zawietrznej) śmigłowca, a także zmiany ich stanów termicznych.
1. Geometrie strumieni kształtowane są poprzez wzajemne oddziaływania pędów strumieni

spalin i strumieni powietrza: zawirnikowego oraz wynikającego z lotu, w strefach prze-
mieszczania się strumieni spalin.

2. Pola temperatur spalin w strumieniach wykazują znaczne gradienty po współrzędnych
naturalnych wzdłuż strumienia w początkowych częściach strumieni, po ich wypływie do
otoczenia. Odcinki krzywoliniowe na których dokonują się te zmiany kształtują się w gra-
nicach 1,5·dD – 2,5·dD, gdzie: dD = 0,5m, dD –większy wymiar poprzeczny owalu przekroju
wylotowego dyfuzora.
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THE EXPERIMENT – BASED ANALISIS OF THE INFRARED
EMISSION BY A HELICOPTER IN FLIGHT

Abstract
A paper describes he infrared radiation that is emitted to the environment by the structure of

a helicopter in flight and by its exhaust gases. This description was the basic for developing the plan
the emission testing and experimentats.

The Tested object was the PZL W-3 Sokół helicopter in the selected NOE (nap of the earth) flight
maneuvers by day and night, in spring, summer and autumn. The emission testes were carried
out in several research sessions using a thermographic camera mounted on ground testbeds and
on a deck of another helicopter in joint flights. The paper also presents some research that have
contributed of clarifying the theoretical model of helicopter emissions and to developing
the engineering concept of an exhaust gases cooler.
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CZYNNIK LUDZKI W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA
RUCHU LOTNICZEGO

ANDRZEJ ILKÓW

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”

Streszczenie
Lotnictwo jest tym tą dziedziną techniki i komunikacji, w której zawsze znajdowały zastoso-

wanie najnowsze osiągnięcia myśli ludzkiej. Można uznać, że współczesny samolot jest produktem
prawie że doskonałym i nie ma w nim co poprawiać. Mimo tej doskonałości konstrukcji katastrofy
lotnicze zdarzają się nadal – nada giną ludzie. Analizując przyczyny katastrof lotniczych stwier-
dzimy, że najsłabszym ogniwem w systemie bezpieczeństwa lotniczego jest człowiek. To człowiek
popełnia błędy, których przyczyną może być przemęczenie, niedoszkolenie, monotonia pracy, czy
też zwykła, chwilowa niedyspozycja.

Rola „czynnika ludzkiego” w systemie bezpieczeństwa lotnictwa była znana od dawna. Była też
przedmiotem badań naukowych w wielu ośrodkach, ale dopiero pod koniec XX wieku badaniom
tym nadano właściwą rangę. Można uznać, że „czynnik ludzki” został „zinstytucjonalizowany”.
Zmieniło się podejście organizacji lotniczych do tego problemu. Organizacje lotnicze zajmujące się
szeroko rozumianą problematyka bezpieczeństwa w lotnictwie zalecają by wszelkie zdarzenia
(incydenty lotnicze) dogłębnie wyjaśniać a nie tylko szukać winnych.

Celem artykułu jest ukazanie stanu bezpieczeństwa w lotnictwie, przyczyn powstawania wy-
padków lotniczych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na role czynnika ludzkiego w systemie bez-
pieczeństwa systemów zarządzania ruchem lotniczym. Szczególną uwagę zwrócono na
wymagania EUROCONTROL w zakresie szkolenia, licencjonowania i zarządzania personelem ATM.

1. POZIOM BEZPIECZEŃSTWA W LOTNICTWIE

Według raportu ICAO z roku 2006, na 492 mln operacji lotniczych i 847 mln godz. lotów
miały miejsce 1452 katastrofy lotnicze, w których zginęło 26.431 osób (raport nie uwzględnia
katastrof maszyn rosyjskich).

Dla porównania: w ciągu ostatnich 10 lat w Polsce, w ruchu drogowym zginęło ponad 64 000 osób,
a ok. 700 000 zostało rannych.

W latach 1996-2005 katastrofa lotnicza, w której zginęli ludzie wynosiła mniej niż 1 na mi
lion startów. Z tego też względu samolot postrzegany jest jako najbezpieczniejszy środek trans
portu. Średnio co roku w katastrofach lotniczych ginie na świecie ok. 770 osób, natomiast tylko
na polskich drogach ginie rocznie ok. 6000 kierowców, pasażerów i pieszych.

Prawdopodobieństwo, że zginiemy w katastrofie lotniczej wynosi 1 do 52 600 000 (jeśli ko
rzystamy z regularnych połączeń lotniczych). W samochodzie to ryzyko jest prawie siedmio
krotnie wyższe.



2. STAN BEZPIECZEŃSTWA W LOTNICTWIE POLSKIM W LATACH 1998-2007

Według danych ULC, w latach 1998-2003 w całym lotnictwie cywilnym wydarzyło się
118 wypadków lotniczych (średnio 23 wypadki rocznie), w wyniku których śmierć poniosło
41 osób (średnio 8 osób rocznie), a rannych zostało 39 osób.

W latach 2003-2007 nastąpił zdecydowany wzrost wypadków lotniczych i zwiększyła się
liczba ofiar śmiertelnych. Łącznie wydarzyło się 447 wypadków lotniczych – średnio 90 wy
padków rocznie, a śmierć poniosły 92 osoby – średnio 18 osób rocznie, rannych zostało
190 osób.

Wzrost liczby ofiar śmiertelnych wypadków lotniczych w latach 2003-2007 wynika głównie
ze wzrostu liczby statków powietrznych oraz zakwalifikowania do wypadków lotniczych wy
padków spadochronowych, na lotniach i motolotniach.

3. PRZYCZYNY WYPADKÓW LOTNICZYCH

Spośród katastrof ze znanym powodem jednostkowym (większość ma kilka powodów):
• 55% – to wina załogi;
• 17% – usterka techniczna samolotu;
• 13% – warunki atmosferyczne;
• 5% – działanie służb kontroli ruchu lotniczego.

Wypadki lotnicze praktycznie nigdy nie bywają następstwem tylko jednej przyczyny. Zwykle
zdarzają się wskutek zaistnienia związku wielu przyczyn. Gdy będziemy rozpatrywać oddziel-
nie każdą z nich, to mogą się okazać błahymi, lecz w połączeniu z pozostałymi mogą utworzyć
ciąg, pozornie nieistotnych zdarzeń, który nieuchronnie prowadzi do wypadku. Z tego też
względu, zapobieganie wypadkom związane jest ze zidentyfikowaniem i eliminowaniem tych
przyczyn, zanim utworzą kompletny ciąg zdarzeń. Ilustruje to rysunek 11.

Rys. 1. Ciąg zdarzeń prowadzących do wypadku

Przyczyny wypadków lotniczych lub incydentów nazywane są przez specjalistów-badaczy
bezpieczeństwa systemów czynnikami awaryjności lub czynnikami sprawczymi.

Mimo iż eliminacja wypadków (lub poważnych wypadków) byłaby pożądana, osiągnięcie
stuprocentowego bezpieczeństwa jest nieosiągalne. Awarie i błędy będą w dalszym ciągu wy-
stępować, pomimo wszelkich wysiłków zmierzających, aby im zapobiec. Nie można zagwaran-
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tować, że jakiekolwiek działanie podejmowane przez człowieka lub system stworzony przez
człowieka będą całkowicie bezpieczne, tzn. wolne od ryzyka.

Bezpieczeństwo to pojęcie względne, a w „bezpiecznym” systemie istniejące ryzyko jest ak
ceptowalne.

Wyniki wielu badań z zakresu bezpieczeństwa lotów wykazują, że w lotnictwie największymi
źródłami zagrożeń są następujące elementy systemu:
1. Statek powietrzny (Machine) – jego wyposażenie, przystosowanie do możliwości czło-

wieka, stopnia trudności pilotowania itp.
2. Człowiek (Man) w tym szczególnie załogi lotnicze, personel inżynieryjno-lotniczy i perso-

nel zarządzający ruchem lotniczym. Poziom wyszkolenia i przygotowania do realizacji
zadań jest jednym z najważniejszych czynników decydującym o bezpieczeństwie.

3. Środowisko naturalne i sztuczne (Media), w którym jest realizowane dane zadanie lotni-
cze.

4. Zadanie (Mission) jego stopień trudności oraz zagrożenia występujące zarówno w czasie
pokoju, jak i działań bojowych.

5. Zarządzanie (Management) szeroko pojęty proces prowadzenia planowania i przygoto-
wania do realizacji danego zadania.

Obrazowo elementy te zostały przedstawione na rysunku 2.

Rys. 2. Zasadnicze elementy mające wpływ na bezpieczeństwo wykonania zadania lotniczego
(źródło: E. Klich, Bezpieczeństwo lotów – wypadki, przyczyny profilaktyka, Puławy 1998)

Czynnik ludzki w systemie bezpieczeństwa lotniczego. Podczas, gdy wielu ludzi widzi pi-
lota jako jedynego człowieka w systemie, który odpowiada za bezpieczeństwo, inni obejmują
tym pojęciem wszystkie osoby, które mają jakikolwiek związek z operacjami lotniczymi, a więc
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Bezpieczeństwo, to stan, w którym ryzyko wyrządzenia szkody osobie lub mieniu jest zre-
dukowane do akceptowalnego poziomu, znajduje się poniżej takiego poziomu i jest utrzy-
mywane na takim akceptowalnym poziomie lub poniżej jego poprzez ciągły proces
identyfikacji zagrożeń i zarządzania ryzykiem.



personel latający i personel naziemny – zabezpieczający. W najszerszym znaczeniu, pojęcie to
obejmuje wszystkich ludzi, którzy mają związek z projektowaniem, produkcją, obsługą tech-
niczną, wykonywaniem lotów i kontrolą ruchu lotniczego.

Zagadnieniu czynnik ludzki (ang. Human Factors) niestety poświęcało się dotychczas zbyt
mało uwagi. W procesie szkolenia pilot dowiaduje się wiele o samolocie, o możliwych awariach,
zagrożeniach ze strony środowiska, natomiast bardzo mało informacji otrzymuje na temat
własnych zachowań, ograniczeń i słabości organizmu. Dotyczy to także personelu naziemnego:
mechaników, kontrolerów ATC oraz innych specjalistów pośrednio związanych z operacjami
lotniczymi.

W rezultacie postępu technicznego zmniejsza się liczba wypadków lotniczych, spowodowa-
nych przez technikę, jednocześnie następuje proporcjonalny wzrost liczby zdarzeń, których
przyczyną jest człowiek (zobacz rys. 3). W związku ze znaczącym przesunięciem współzależ-
ności przyczyn uwarunkowanych czynnikiem ludzkim i techniką, obecnie dominuje pogląd, że
przedsięwzięcia w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa powinny być orientowane głównie
na człowieka.

Rys. 3. Współzależność przyczyn zdarzeń lotniczych2

Człowiek bardzo niechętnie uznaje ograniczoność swoich możliwości, przyznaje się do swo-
ich słabości, stąd też zdobywanie informacji na temat jego udziału w wypadkach lub incyden-
tach lotniczych2 jest dosyć trudne. Można nad tym jedynie ubolewać, ponieważ właśnie w tym
obszarze kryje się odpowiedź na pytanie: co spowodowało, że człowiek w tej sytuacji dzia-
łał tak, a nie inaczej?

W trakcie rozpatrywania przyczyn ludzkich pomyłek pojawia się wiele pytań. Zapobieganie
wypadkom lotniczym nie może polegać nad rozwikłaniem samego błędu, a nakazuje iść dalej
w kierunku ustalenia czynników, które spowodowały takie a nie inne działanie człowieka. Dla-
tego też przy badaniu różnych zdarzeń lotniczych rozpatrywanych jest wiele przyczyn, np.:
1. Czy konkretna osoba (pilot, kontroler) była w stanie prawidłowo reagować w zaistniałej sy-

tuacji? Jeżeli nie, to dlaczego? Jaki był stan fizyczny i psychiczny danej osoby?
2. Czy pomyłka okazała się następstwem stanu, do którego on sam się doprowadził, np.: prze-

męczenie, używanie środków o działaniu psychotropowym lub alkoholu?
3. Czy poziom wyszkolenia i posiadane umiejętności były adekwatne do zadania, zwłaszcza

w złożonych warunkach? Czy przełożony dołożył wszelkich starań by zadanie mogło być wy-
konane bezpiecznie lub zaniechane?
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2 Według Załącznika 13 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, incydent lotniczy to każde zdarzenie,
inne niż wypadek lotniczy, związane z operacją statku powietrznego, które wpływa lub może mieć wpływ na bezpie-
czeństwo operacji.



4. Czy załoga lotnicza lub inna osoba zaangażowana w operacje lotnicze była wystarczająco
przygotowana do tego by znaleźć wyjście z trudnej sytuacji? W przeciwnym przypadku, kto
jest odpowiedzialny za zaniedbania w przygotowaniu i dlaczego miało ono miejsce?

5. Czy osobom zaangażowanym w operacje lotnicze były, w należyty sposób, przekazane in-
formacje dotyczące lotu, tak, aby na ich podstawie możliwe było podejmowanie prawidło-
wych decyzji? Jeżeli nie, to kto nie zapewnił przekazania tych informacji i dlaczego?

6. Czy osoby zaangażowane w działalność lotniczą były roztargnione i dlatego nie mogły sku-
pić uwagi na wypełnianiu swoich obowiązków? Jeżeli tak, to kto, lub co było się przyczyną
tego roztargnienia i dlaczego?

7. Czy osoby te dysponowały w danym momencie odpowiednimi narzędziami wspierającymi
ich działania?
Powyższe pytania są jedynie przykładami licznych pytań, które należy zadawać w trakcie ba-

dania roli „czynnika ludzkiego” w powstawaniu incydentów lotniczych, a odpowiedzi uzyskane
na te pytania mają istotne znaczenie dla efektywności działań na rzecz zapobiegania wypadkom
lotniczym.

Często przy wyjaśnianiu przyczyn wypadku lotniczego formułuje się stwierdzenie „błąd pi-
lota”, nie dociekając co było przyczyną tego błędu. W rezultacie, inne czynniki sprawcze, ujaw-
nione w toku badania wypadku, często uznaje się za niegodne uwagi. Stwierdzenie tylko tego
co się wydarzyło, a nie wyjaśnienie rzeczywistej przyczyny, nie może być podstawą sku-
tecznych przedsięwzięć zapobiegawczych.

Współczesne statki powietrzne są coraz doskonalsze. Począwszy od etapu projektowania,
poprzez budowę aż po rzeczywistą eksploatację realizowany jest proces wykrywania czynni-
ków awaryjności. Podczas tworzenia konstrukcji współczesnych statków powietrznych podej-
muje się różnorodne środki ostrożności, aby zmniejszyć do minimum wpływ jakiegokolwiek
czynnika awaryjności. Poprawna konstrukcja powinna zapewniać małe prawdopodobieństwo
powstania defektów, a jeśli już wystąpi niesprawność jakiegokolwiek jej elementu, nie powinno
to doprowadzić do wypadku lotniczego. Zwykle osiąga się to poprzez dublowanie głównych
agregatów i systemów samolotu. Konstruktor powinien także dążyć do maksymalnego zmniej-
szenia możliwości popełnienia pomyłki przez załogę posługującą się określonym wyposaże-
niem. Stąd też przy projektowaniu należy brać pod uwagę ograniczone możliwości człowieka.
Dlatego projektowanie obejmuje systemy ułatwiające realizację zadań przez człowieka, zapo-
biegające jego pomyłkom i niedokładnościom. Przykładem może tu być system sygnalizacji
o zbliżaniu się do powierzchni ziemi – GPWS (Ground Proximity Warning System). Jego zasto-
sowanie spowodowało zmniejszenie się liczby wypadków lotniczych. Uważamy, że przy pro-
jektowaniu konstrukcji użytkowanych w lotnictwie powinni uczestniczyć ich użytkownicy,
a także specjaliści zajmujący się problematyką „czynnika ludzkiego”.

Środowisko, w którym odbywa się lot wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo lotu. Z pun-
ktu widzenia zapobiegania wypadkom lotniczym, środowisko składa się z dwóch sfer: natu-
ralnej (przyrodniczej) i sztucznej, wytworzonej przez człowieka.

Elementami środowiska naturalnego (przyrodniczego) są: pogoda, ukształtowanie terenu
oraz zjawiska przyrody. Ich występowanie w takich formach jak: wiatr, uskok wiatru, turbu-
lencja, opady deszczu, grad, burze, szkwały, oblodzenie, mgły, wulkaniczne erupcje, niski pułap
chmur nie są zależne od człowieka. A ponieważ mogą one stanowić zagrożenie, którego trudno
się ustrzec, należy brać je pod uwagę i starać się ich unikać.

Środowisko sztuczne można natomiast podzielić na fizyczne i niefizyczne. Środowisko fi-
zyczne zawiera w sobie m. in. obiekty stworzone przez człowieka, które są niezbędne dla funk-
cjonowania lotnictwa. Do nich zalicza się urządzenia systemu kontroli ruchu lotniczego, środki
zabezpieczenia lotu i lądowania, infrastrukturę lotnisk itp. Stworzone przez człowieka środo-
wisko niefizyczne, które niekiedy określa się jako „zabezpieczenie systemowe”, zawiera ele-
menty procedury określające, w jaki sposób powinien i będzie funkcjonował ten lub inny
system? Do niego zalicza się odpowiednie dokumenty normatywne i instrukcje, standardowe
przepisy eksploatacyjne, programy szkolenia itd.
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Na równi z koncepcjami człowieka i środowiska, niektórzy eksperci w problematyce bez-
pieczeństwa lotniczego nie mniej ważną rolę przypisują typowi zadania lub celowi lotu. Jest
oczywiste, że różne rodzaje lotów są powiązane z różnym stopniem ryzyka. Praca wykonywana
przez pilota wykonującego zabiegi agrotechniczne, montażowe lub walczącego z pożarami, na
mocno obciążonym statku powietrznym, wykonującego loty bezpośrednio nad powierzchnią
ziemi, czy też wykonującego zadanie bojowe związana jest ze znacznie większym niebezpie-
czeństwem, niż loty na regularnych liniach lotniczych. Stąd też wyposaża się większość stat-
ków powietrznych wykonujących specyficzne prace powietrzne w różnorodne środki, które
mają zwiększać bezpieczeństwo w czasie wykonywania lotu lub awaryjnego lądowania, a bo-
jowe statki powietrzne wyposaża się w różnorodne systemy ochrony i obrony.

Pomimo tego, że dla szerokiej kategorii czynników awaryjności zastosowuje się koncepcje:
„człowieka”, „maszyny” i „środowiska”, istnieje mniemanie, że wśród przyczyn większości wy-
padków lotniczych i incydentów kryją się błędy człowieka, przy czym, nie koniecznie związane
z określoną osobą lub obiektem, mającym bezpośredni związek ze zdarzeniem.

Bezpieczeństwo lotnicze można rozumieć jako wzajemne powiązanie, w ramach wy-
pełnianego zadania, trzech głównych elementów: człowieka, maszyny i środowiska
(zobacz rys. 4).

Czynniki awaryjności w lotnictwie zawsze stwarzają liczne problemy, zwłaszcza gdy ich
miejsce znajduje się na styku wyżej wspomnianych elementów. A ponieważ człowiek ma
udziały w każdym z tych trzech elementów, bardzo ważne jest, aby zwrócić baczniejszą uwagę
„czynnikowi ludzkiemu”.

Rys. 4. Zależności czynników awaryjności w lotnictwie

4. STANOWISKO EUROCONTROL WOBEC CZYNNIKA LUDZKIEGO

Jak dużą wagę przywiązuje się obecnie do czynnika ludzkiego w systemie bezpieczeństwa lot-
niczego świadczyć mogą dokumenty wydawane przez Europejską Organizację Bezpieczeństwa
Żeglugi Powietrznej o nazwie Wymagania Przepisów Bezpieczeństwa EUROCONTROL (ESARR –
Eurocontrol Safety Regulatory Requirement).
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EUROCONTROL jest twórcą i managerem programu, który ma doprowadzić do utworzenia
Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (Single European Sky – SES). Wdrożenie kon-
cepcji SES ma na celu:
• ujednolicenie struktury europejskiej przestrzeni powietrznej – przestrzeń bez granic pań-

stwowych;
• optymalizowanie przepływu ruchu lotniczego poprzez wprowadzenie funkcjonalnych blo-

ków przestrzennych;
• utworzenie jednego, europejskiego organu wydającego przepisy lotnicze;
• oddzielenie państwowych funkcji regulacyjnych od funkcji usługowych służb ruchu

lotniczego;
• zharmonizowanie systemu certyfikacji szkolenia i nadawania uprawnień personelowi

zatrudnionemu w organizacjach zarządzających ruchem lotniczym (ATM – Air Traffic
Management).
Pomimo, że SES odnosi się do organizacji przestrzeni powietrznej to w koncepcji tej wielką

wagę przykłada się do „czynnika ludzkiego”. Świadczy o tym chociażby wydanie dyrektywy
w sprawie wspólnotowej licencji kontrolera ruchu lotniczego3.

Unia Europejska uznaje, że większość technologicznych i operacyjnych zmian oraz udosko-
naleń ma ludzkie i społeczne konsekwencje oraz znaczący wpływ na tryb pracy, a zawłaszcza
jej jakość i wydajność (efektywność personelu ATM). Zwraca się uwagę, że w szczególności ja-
kość szkolenia jest kluczem do sukcesu w pracy z nowymi procedurami.

Nie trzeba nikogo przekonywać, że „czynnik ludzki” ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo
operacji lotniczych i efektywne działanie systemu ATM. W związku z powyższym należy:
• budować zadania i instrumenty ATM stosowne do ludzkich możliwości i jednocześnie re-

kompensujących ludzkie ograniczenia;
• stosować takie metody, instrumenty i procedury, aby zapewnić że właściwi ludzie znajdą się

na właściwych miejscach i o właściwej porze;
• angażować personel we wczesnych fazach w celu budowania zaufania i podtrzymywania za-

angażowania w zachodzące zmiany;
• zaoferować możliwości rozwoju i kariery, wystarczające wynagradzania by przyciągać i utrzy-

mywać wysoko wykwalifikowany personel.
Najważniejszym elementem systemu ATM jest człowiek. EUROCONTROL, w zakresie roli

„czynnika ludzkiego” w systemie ATM, zidentyfikowała kilka problemów, które rzutują na jego
funkcjonowanie oraz ustaliła kierunki zmian. Są nimi:
1. Zmiana podejścia w kwestii czynnika ludzkiego – większa świadomość roli człowieka

w systemie. Szczególne warunki pracy, stres, praca w grupie, możliwość popełnienia błędu
są nieodłącznymi komponentami codziennych działań. Warunki pracy, w ciągłym napięciu,
mają istotny wpływ na bezpieczeństwo operacji lotniczych i efektywność zarządzania ru-
chem lotniczym. Efektywne wykorzystanie nowych instrumentów i procedur w dużej mierze
zależy od dobrze zaplanowanego podziału zadań i współdziałania w zespole oraz wyko-
rzystania urządzeń technicznych.

2. Niedobór personelu ATC. Według danych EUROCONTROL, niedobór personelu ATC w nie-
których krajach jest tak duży, że mimo podejmowanych wysiłków będzie on istniał jeszcze
przez najbliższe pięć do siedmiu lat. Instrumenty długoterminowego planowania personelu
są niezbędne by nie dopuścić do powstania niedoborów i lepiej planować procesy szkolenia
personelu.
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nień i potwierdzeniem ważności kompetencji.



3. Zmiana podejścia do pracy, zatrudnienia i mobilności. W niektórych częściach Europy
młodzi ludzie mają bardziej otwarte i elastyczne podejście do zatrudnienia i chęci pracy
w różnych środowiskach i na krótsze okresy czasu niż pozostawanie w jednym środowisku
przez całe życie. Zachęcenie ich do pracy w ATM jest bardzo trudne. Potrzebny jest wysiłek
w propagowaniu możliwości zrobienia kariery i czekających wyzwań.

4. Zmiana ról i odpowiedzialności personelu ATM. Wraz z postępem cywilizacyjnym wy-
magany jest inny rodzaj umiejętności, wiedzy i kompetencji by zapewnić bezpieczną i efek-
tywną pracę. Zdeterminowane jest to wzrostem automatyzacji, zmianami organizacyjnymi
w ATM oraz wpływem mediów elektronicznych na przetwarzanie informacji. Aby sprostać
wyzwaniom konieczne jest samodoskonalenie kontrolerów i innego personelu ATM poprzez
kształcenie ustawiczne.
EUROCONTROL systematycznie wprowadza szereg dokumentów związanych z zapewnie-

niem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w lotnictwie, zwłaszcza związanych z zapew-
nieniem służb ruchu lotniczego na wymaganym poziomie. Są to wymienione wcześniej
ESARR-y, które zostały wprowadzone w Polsce, Rozporządzeniem MI z dnia 5 października 2004
r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów bez-
pieczeństwa w ruchu lotniczym (Dz.U Nr 224, poz. 2283, z późn zm.).

Dotychczas EUROCONTROL wydała następujące zestawy dokumentów:
1)Narodowa struktura przepisów bezpieczeństwa dotyczących zarządzania ruchem lotniczym

(National ATM Safety Regulatory Framework – ESARR 1);
2)Składanie meldunków oraz rozpatrywanie nieprawidłowości w ruchu lotniczym (Safety Mea-

surement and Improvement Programme – ESARR 2);
3)Wykorzystywanie systemów zarządzania bezpieczeństwem przez organy zarządzania ru-

chem lotniczym (Safety Management Systems in ATM – ESARR 3);
4)Ocena i ograniczanie ryzyka w systemie zarządzania ruchem lotniczym (Risk Assessment and

Mitigation in ATM – ESARR 4);
5)Personel służb zarządzania ruchem lotniczym (ATM Services Personnel – ESARR 5);
6)Oprogramowanie systemów zarządzania ruchem lotniczym (Software in ATM Systems –

ESARR 6).
Wymagania Przepisów Bezpieczeństwa EUROCONTROL dotyczą wprowadzania Systemów

Zarządzania Bezpieczeństwem (Safety Management System – SMS) przez organy zarządzania ru-
chem lotniczym. Wymagania zawarte w powyższych dokumentach powinny być spełnione
przez wszystkie organy ATM podlegające jurysdykcji narodowych władz lotniczych (w Polsce
Urząd Lotnictwa Cywilnego).

Podstawowa odpowiedzialność za bezpieczeństwo zarządzania ruchem lotniczym spoczywa
na organie zarządzającym ruchem lotniczym (w Polsce jest to Polska Agencja Żeglugi Po-
wietrznej4). Zarządzający tą organizacją odpowiada za zapewnienie wysokiego poziomu bez-
pieczeństwa oraz za przedstawienie odpowiednich dokumentów potwierdzających ten poziom.

Zarządzanie bezpieczeństwem jest elementem zapewniania służb zarządzania ruchem lot-
niczym5, gwarantującym zidentyfikowanie i dokonanie oceny wszystkich zagrożeń, w celu pod-
jęcia odpowiednich działań profilaktycznych. Głównym celem SMS jest zapewnienie
i podniesienie poziomu bezpieczeństwa w zakresie świadczenia usług ATM, w zadowalający
sposób i w zadowalającym zakresie. Jest to realizowane poprzez stworzenie odpowiednich me-
chanizmów zapewniających systemowe podejście do zarządzania bezpieczeństwem, tzn. obję-
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4 Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jest państwowych organem zarządzania ruchem lotniczym (POZRL).
5 Służby zarządzania ruchem lotniczym (ATM) obejmują: służbę zarządzania przestrzenią powietrzną [Airspace

Management] – ASM, służbę zarządzania przepływem ruchu lotniczego [Air Traffic Flow Management] – ATFM oraz
służby ruchu lotniczego [Air Traffic Services] – ATS.



cie działaniem wszystkich służb ATM oraz służb pomocniczych, a także przyjęcie za podstawę
działania dokumentu dotyczącego narodowej polityki bezpieczeństwa w lotnictwie.

Według ESARR, każdy pracownik zaangażowany w procesy związane z zapewnianiem
bezpieczeństwa przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym (POZRL), ponosi
– w swoim zakresie działania – indywidualną odpowiedzialność związaną z bezpieczeń-
stwem, a kadra kierownicza jest odpowiedzialna za poziom bezpieczeństwa zapewnianego
przez podległe komórki organizacyjne.

Zapewnienie przez POZRL wymaganego poziomu bezpieczeństwa w zarządzaniu ruchem
lotniczym musi być najwyższym priorytetem i musi być niezależne od nacisków komer-
cyjnych, operacyjnych, środowiskowych i socjalnych. W procesie zarządzania ruchem lot-
niczym podstawowym celem jest zminimalizowanie, w racjonalny sposób, udziału organów
ATM w wypadkach lotniczych.

W ramach działalności związanej z bezpieczeństwem każdy pracownik zatrudniony w tym
systemie powinien być odpowiednio wyszkolony, zmotywowany, wykwalifikowany (tam gdzie
to wymagane, posiadane kwalifikacje powinny być potwierdzone w licencji).

Z kolei władze odpowiedzialne za funkcjonowanie systemu ATM zobowiązane są powołać
system zarządzania bezpieczeństwem (SMS)6 jako organ niezależny.

Komórka ta powinna:
• prowadzić ocenę ryzyka z uwzględnieniem wszystkich aspektów ruchu lotniczego;
• prowadzić działania profilaktyczne dotyczące zagrożeń spowodowanych wprowadzeniem

zmian w systemie ATM;
• rekomendować kierownictwu wprowadzanie zmian mających na celu poprawienie stanu

bezpieczeństwa;
• prowadzić stały monitoring w procedurach operacyjnych w celu niedopuszczenia do obni-

żenia poziomu bezpieczeństwa.
Monitorowanie bezpieczeństwa to systematyczne działania podjęte w celu wykrycia zmian

mających wpływ na system ATM, ukazujące, że akceptowalny lub tolerowany poziom bezpie-
czeństwa może zostać osiągnięty.

5. WYMAGANIA EUROCONTROL W ZAKRESIE PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE
PERSONELU ATM

Dokument ESARR 5 „Personel służb zarządzania ruchem lotniczym” został opracowany przez
Komisję ds. Przepisów Bezpieczeństwa, przy współpracy z właściwymi merytorycznie specja-
listami z państw uczestniczących w projekcie. Komisja opracowała uzupełnienie określające
wymagania przepisów bezpieczeństwa dla personelu inżynierskiego i technicznego, wykonu-
jącego zadania związane z bezpieczeństwem operacyjnym. Należy zaznaczyć, iż obecnie Stan-
dardy i Zalecane Metody Postępowania (SARPs) ICAO nie przewidują pojawienia się podobnych
przepisów w odniesieniu do tej kategorii personelu ATM, oraz, że ESARR 5 jest pierwszym do-
kumentem z zakresu bezpieczeństwa ATM, który w sposób formalny harmonizuje, w skali eu-
ropejskiej, wymagania odnośnie kompetencji personelu technicznego i inżynierskiego.

ESARR 5 określa wymagania ogólne odnoszące się do całego personelu ATM, odpowiedzial-
nego za zadania związane z bezpieczeństwem operacji lotniczych oraz szczegółowe wymaga-
nia w odniesieniu do kontrolerów ruchu lotniczego, personelu inżynierskiego i technicznego,
wypełniającego zadania związane z bezpieczeństwem operacyjnym.
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6 Proces stosowany przez organizacje zapewniające usługi lub produkty związane z bezpieczeństwem, gwarantujący
iż rozpatrzone zostały wszystkie aspekty dotyczące bezpieczeństwa związanego z usługą.



Zdefiniowanie wymagań w zakresie przepisów bezpieczeństwa zawartych w ESARR wynika
z konieczności uzupełnienia zapisów Załącznika 1 do Konwencji Chicagowskiej, w celu dosto-
sowania wszelkich aspektów dotyczących bezpieczeństwa przy licencjonowaniu personelu
w Europie. Pozwoli to także na identyfikację dodatkowych umiejętności związanych z kontrolą
ruchu lotniczego, powstałych wskutek ewolucji systemów kontroli i związanych z tym
procedur.

W uzasadnieniu wprowadzenia ESARR 5 czytamy: Fachowość personelu ATM i, tam gdzie ma
to zastosowanie, spełnienie wymagań zdrowotnych, stanowią podstawowe elementy utrzymania
bezpieczeństwa, a co za tym idzie – zarządzania bezpieczeństwem przy zapewnianiu służb ATM.
Zastosowanie wymagań EUROCONTROL ma na celu ustalenie harmonijnego minimalnego po-
ziomu fachowości7 i biegłości personelu, któremu powierza się specyficzny zakres odpowiedzial-
ności związany z bezpieczeństwem ATM.

6. WYMAGANIA OGÓLNE ESARR W ODNIESIENIU DO PERSONELU SŁUŻB ATM

EUROCONTROL zaleca by wymagania ogólne sformułowane w ESARR 5 były spełnione przez
upoważnione władze państwowe, usługodawcę zapewniającego służby ruchu lotniczego,
a także przez cały personel ATM odpowiadający za zadania, które są związane z bezpieczeń-
stwem. Natomiast szczegółowe wymagania dla kontrolerów ruchu lotniczego powinny być sto-
sowane przez:
• upoważnione władze państwowe, cywilnych usługodawców i cywilny personel zapewnia-

jący ATS wobec cywilnego i wojskowego ruchu lotniczego;
• władze wojskowe i personel zapewniający ATS w odniesieniu do ruchu lotniczego w mie-

szanym środowisku cywilno-wojskowym, z wyjątkiem sytuacji, w których istnieje równo-
ważny wojskowy system licencjonowania.
ESARR 5 zobowiązuje władze Państw Członkowskich do wydania przepisów krajowych

w sprawie licencjonowania personelu ATM. W Polsce powyższe przepisy zostały wydane w for-
mie rozporządzenia Ministra Infrastruktury, natomiast procedury licencjonowania i certyfiko-
wania podmiotów świadczących usługi szkoleniowe określił Prezes Urzędu Lotnictwa
Cywilnego.

Punkt 5.2.1 dokumentu ESARR 5 podaje, że: państwowy organ wydający przepisy bezpie-
czeństwa w odniesieniu do personelu ATC powinien wydać licencję kontrolera lub certyfikat kom-
petencji8 każdemu wnioskodawcy, który spełnia wymogi zawarte w Aneksie 1 ICAO (rozdział 4.3)
oraz ESARR 5 (rozdział 5.2). Należy zwrócić uwagę na to, że cytowany dokument przewiduje li-
cencję lub certyfikat kompetencji.

Certyfikat kompetencji wydaje się dla nielicencjonowanych pracowników, którzy mogą pra-
cować jako kontrolerzy ATC pod warunkiem, że spełniają te same wymagania, czego dowodem
jest wydanie równoważnego certyfikatu kompetencji.

Nowym wymogiem formalnym, który wprowadzono do przepisów bezpieczeństwa
EUROCONTROL jest licencja lub certyfikat kontrolera-praktykanta ruchu lotniczego. Wydaje
się je osobie, która nie posiada licencji kontrolera lub certyfikatu kompetencji, w celu umożli-
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7 Według ESARR, fachowość oznacza posiadanie wymaganego poziomu wiedzy, umiejętności, doświadczenia i, tam
gdzie jest to wymagane, biegłości w posługiwaniu się językiem angielskim – umożliwiających zapewnienie bez
piecznych i sprawnych służb ATM.

8 Certyfikat kompetencji – wyrażenie użyte w ESARR 5 w tym samym znaczeniu co zwroty „certyfikat kompetencji
i licencja", „licencja lub certyfikat" czy „licencja" używane w Załączniku 1 do Konwencji Chicagowskiej i w Konwencji
Chicagowskiej.



wienia wykonywania czynności kontrolera ruchu lotniczego pod nadzorem odpowiednio wy-
kwalifikowanego instruktora OJT (On-the Job-Training)9.

Instruktorzy szkolenia praktycznego powinni posiadać stosowne uprawnienia – instruktora
OJT – potwierdzone w licencji lub certyfikacie kompetencji. Nadaje się je odpowiednio wy-
kwalifikowanym kontrolerom ruchu lotniczego, którzy nadzorują szkolenie praktyczne posia-
daczy licencji (certyfikatu) praktykanta – kontrolera ruchu lotniczego.

7. WYMAGANIA W STOSUNKU DO PERSONELU INŻYNIERSKIEGO I TECHNICZNEGO,
WYKONUJĄCEGO ZADANIA ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM OPERACYJNYM

Zgodnie ESARR 5, państwowy organ wydający przepisy dla personelu inżynierskiego i tech-
nicznego10 powinien:
a) wydać stosowne przepisy bezpieczeństwa dotyczące personelu inżynierskiego i technicz-

nego wykonującego zadania związane z bezpieczeństwem operacyjnym;
b)zapewnić właściwy nadzór nad personelem inżynierskim i technicznym;
c) podejmować działania prawne wobec organizacji eksploatującej11 lub jej personelu inży-

nierskiego i technicznego, jeżeli po stosownym dochodzeniu zostaną ujawnione uzasadnione
powody do takich działań;

d)sprawdzać czy, z punktu widzenia bezpieczeństwa ATM, stosowane są właściwe metody wy-
pełniania wymagań ESARR 5 przez niezależny personel12 wyznaczony do wypełniania zadań
związanych z bezpieczeństwem operacyjnym.
Cele bezpieczeństwa ujęte w ESARR są zbyt ogólne i sprowadzone praktycznie do stwier-

dzenia, że „... personel zatrudniony w zarządzaniu ruchem lotniczym powinien spełniać
wymagania zdrowotne związane z wypełnianiem zadań odnoszących się do bezpieczeń-
stwa w ramach zapewniania służb w ATM”.

Dopiero w wymaganiach ogólnych dotyczących bezpieczeństwa zwraca się uwagę na: kom-
petencje i doświadczenie personelu zatrudnionego w systemie ATM oraz odpowiedzialność
i uprawnienia władz państwowych w odniesieniu do organizacji i personelu zatrudnionego
w tych służbach.

8. WYMAGANIA W ZAKRESIE LICENCJONOWANIA (CERTYFIKACJI) KONTROLERÓW
RUCHU LOTNICZEGO

W przeciwieństwie w „Dyrektywy w sprawie licencji wspólnotowej”, ESARR 5 nie precyzuje
tak szczegółowo uprawnień kontrolerów. Zapis zawarty w art. 5.2.1.5 mówi, że wydana licen-
cja (certyfikat kompetencji) kontrolera ruchu lotniczego powinna zawierać jedno lub więcej
uprawnień w niżej określonych kategoriach:
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9 Praktyczne połączenie – w rzeczywistej sytuacji ruchowej – wcześniej nabytych umiejętności oraz uzdolnień, pod
nadzorem kwalifikowanego instruktora OJT.

10 W Polsce przepisy dla personelu inżynierskiego wydaje Urząd Lotnictwa Cywilnego.
11 Pod pojęciem „organizacja eksploatująca” rozumie się każdą organizację podlegającą prawnie państwowemu orga

nowi nadrzędnemu w sprawach bezpieczeństwa w zarządzaniu ruchem lotniczym, odpowiedzialną za świadczenie
usług inżynierskich i technicznych dla ATM. Zgodnie z powyższym, usługodawca (organ ATM) staje się organizacją
eksploatującą, jeśli zapewnia usługi inżynierskie i techniczne dla własnych celów. Jeżeli usługi inżynierskie i tech
niczne nie są zapewniane przez organ ATM, oznacza to, że organizacja eksploatująca jest osobnym podmiotem.

12 Pojęcie „niezależny personel odnosi się do indywidualnych pracowników, nie zatrudnionych przez organizację eks
ploatującą na podstawie umowy o pracę, lecz wykonujących swoje zadania zgodnie z innymi umowami, np. na pod
wykonawstwo.



a) kontrola lotniska;
b)instrumentalna kontrola lotniska;
c) kontrola zbliżania proceduralna;
d)kontrola zbliżania radarowa;
e) kontrola obszaru proceduralna;
f) kontrola obszaru radarowa.

Należy zaznaczyć, że uprawnienie zawarte w licencji/certyfikacie jest ważne, jeśli jest po-
wiązane z jednym lub kilkoma uprawnieniami szczegółowym, które odnoszą się do konkret-
nego stanowiska lub sektora kontroli. Dodatkowe uprawnienia określają, że posiadacz licencji
(certyfikatu) jest zdolny do pełnienia odpowiedniej służby kontroli ruchu lotniczego, może pra-
cować w określonym sektorze lub na stanowisku lub posługiwać się odpowiednim typem wy-
posażenia radarowego.

Przed wydaniem licencji (certyfikatu) kompetencji kontrolera ruchu lotniczego i związanych
z nią uprawnień, należy upewnić się, że wnioskujący:
a) ukończył wymagane szkolenie wstępne i pomyślnie przeszedł związane z nim egzaminy;
b)ukończył pomyślnie szkolenie na stanowisku, stosownie do uprawnień, o jakie występuje;
c) został uznany za zdolnego do wykonywania przedmiotowych czynności;
d)posiada ważne badania lekarskie odpowiedniej kategorii.

Przepisy zawarte dokumencie ESARR 5 zobowiązują organ licencyjny (w Polsce jest to Urząd
Lotnictwa Cywilnego) by wymagał od kandydatów na kontrolerów ruchu lotniczego ukończe-
nia kursu wstępnego w zakresie zapewniania odpowiedniej służby kontroli ruchu lotniczego.
Kurs ten powinien, jako minimum, spełniać wymagania EUROCONTROL zawarte w dokumen-
cie o nazwie Common Core Content Training – CCCT.

Kontrola ruchu lotniczego jest tą dziedziną działalności człowieka, w której wykorzystuje się
w szerokim zakresie wszystkie najnowsze technologie. Kontroler pracując z dużym obciąże-
niem nie może zastanawiać się nad tym, który przycisk nacisnąć, musi robić to automatycznie.
Nowa technika w połączeniu z odpowiednimi procedurami kontroli wymaga nowych umiejęt-
ności, które można zdobyć poprzez odpowiednie formy szkolenia i doskonalenia zawodowego.

ESARR 5 zobowiązuje organy ATC by posiadały: zatwierdzony plan szkoleń13 oraz zatwier-
dzone procedury zapewniające bieżącą weryfikację zdolności kontrolerów do wykonywania
czynności zawodowych. Metoda weryfikacji kontrolerów ruchu lotniczego powinna być udo-
kumentowana i wskazywać:
a) proces oceniania kontrolera;
b)cele operacyjne, które kontroler będzie wypełniał;
c) osoby odpowiedzialne za formalną akceptację poprawności przeprowadzenia procesu we-

ryfikacji;
d)formalny mechanizm, przy pomocy którego upoważnione władze poinformują kontrolera

i usługodawcę o rezultacie oceny kompetencji;
e) sposób przechowywania dokumentacji dotyczącej kompetencji i fachowości kontrolerów.

Procedury oceniania i weryfikacji kontrolerów ruchu lotniczego podlegają audytowi, któ-
rego dokonuje organ odpowiedzialny za bezpieczeństwo systemów ATM. Organ ten powinien
ustalić dopuszczalny okres przerwy w wykonywaniu czynności kontrolera ruchu lotniczego,
po którym należy skierować go na szkolenie odświeżające i OJT, na stanowisku odpowiadają-
cym danemu uprawnieniu.
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13 Plan wymagany przez Państwo, opracowywany przez organ operacyjny ATC i zatwierdzany przez upoważnione wła
dze (w Polsce – Urząd Lotnictwa Cywilnego), dla prowadzenia szkolenia mającego na celu osiąganie i utrzymywa
nie przez personel ATM poziomów kompetencji wymaganych przez procedury ich weryfikacji.



Wymaga się by kontrolerzy ruchu lotniczego i praktykanci – kontrolerzy ruchu lotniczego, za-
pewniający służbę kontroli ruchu lotniczego samodzielnie lub pod nadzorem posiadali ważne
orzeczenie lekarskie. Ponadto, wymaga się od organów ATM wdrożenia procedur monitoro-
wania kontrolerów pod względem używania substancji psychoaktywnych14 oraz zapewnić kon-
trolerom porady związane z przyjmowaniem leków.

Organ ATM zobowiązany jest wdrożyć procedury zapobiegające podejmowaniu czynności
na stanowisku przez posiadacza licencji lub certyfikatu w sytuacji, w której następuje jakie-
kolwiek obniżenie sprawności zdrowotnej, lub w której posiadacz licencji jest pod wpływem ja-
kiejkolwiek substancji psychoaktywnych mogących uniemożliwić mu bezpieczne i właściwe
wykonywanie czynności objętych licencją.

9. WYMAGANIA EUROCONTRL W STOSUNKU DO WŁADZ ORGANU ATM

Władze sprawujące nadzór nad służbami kontroli ruchu lotniczego w podległych jednost-
kach są zobowiązane dopilnować by:
1)Kontroler ruchu lotniczego sprawujący odpowiedni rodzaj służby ATC:

• posiadał ważne uprawnienia i wpisy dotyczące zapewnianej służby;
• posiadał ważne orzeczenie lekarskie odpowiedniej kategorii;
• posiadał kompetencje do wykonywania czynności zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.

2)Kontrolerpraktykant ruchu lotniczego:
• posiadał ważną licencję (certyfikat kompetencji), która upoważnia go do sprawowania

służby ATC, w jednostce w której przechodzi szkolenie OJT;
• posiadał ważne orzeczenie lekarskie odpowiedniej kategorii.
Organy ATM zobowiązane są do posiadania planów szkolenia, zatwierdzonych przez upo-

ważnione władze państwowe, określające szczegółowo proces szkolenia, który kontroler-praktykant
przechodzi w celu spełnienia wymaganych standardów związanych ze sprawowaniem służby
ATC. Kontroler-praktykant lub kontroler szkolony na inne uprawnienia powinien być przygo-
towywany do podjęcia praktyk na stanowisku (OJT) poprzez ukończenie szkolenia przejścio-
wego oraz szkolenia pre-OJT. Szkolenie pre-OJT może być realizowane z wykorzystaniem
symulatorów lotniczych.

Organy kontroli ruchu lotniczego powinny posiadać zatwierdzone procedury weryfikacji
kompetencji, spełniające wymagania związane z utrzymywaniem sprawności i doświadczenia
operacyjnego przez kontrolerów. Procedury weryfikacji kompetencji powinny określać:
a) liczbę godzin przepracowanych przez kontrolera na stanowisku pracy, na które posiada li

cencję i uprawnienia;
b)poddawanie się ciągłej ocenie kompetencji;
c) poddanie się szkoleniom odświeżającym, zgodnie z ustalonymi procedurami wewnętrznymi

oraz kiedy kontroler brał udział w incydencie lub sytuacji awaryjnej;
d)zasady utrzymania kompetencji po długiej przerwie w świadczeniu służby.

Ponadto organy ATC powinny dysponować procedurami monitorowania kontrolerów w za
kresie nadużycia substancji psychoaktywnych i zapewniać porady kontrolerom przyjmującym
leki. W sytuacji stwierdzenia obniżenia sprawności spowodowanej stanem zdrowia lub stwier
dzenia, że kontroler jest pod wpływem substancji psychoaktywnych przełożeni powinni zapo
biec wykonywaniu czynności wynikających z posiadanej licencji.
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14 Za substancje psychoaktywne uważa się: alkohol, pochodne opium, pochodne konopi indyjskich, środki uspokajające
i nasenne, kokaina i inne środki pobudzające, halucynogenne, lotne rozpuszczalniki, z wyłączeniem kawy i nikotyny.



Każdy kontroler, którego kompetencje budzą zastrzeżenia zobowiązany jest wykonywać
wszelkie zalecenia upoważnionych władz15. Jeśli kontroler nie spełnia wymagań związanych
z bieżącym doświadczeniem na stanowisku operacyjnym to problem ten powinien zostać roz-
wiązany wewnętrznie, a przełożeni powinni powiadomić o tym upoważnione władze.

10. ORGANIZACJA SZKOLENIA KONTROLERÓW RUCHU LOTNICZEGO WEDŁUG
ZALECEŃ EUROCONTROL

EUROCONTROL od wielu lat pracowała nad standaryzacją szkoleń, w wymiarze, który jest
niezależny od narodowych uwarunkowań. Szkolenie kontrolerów ruchu lotniczego obejmuje
trzy etapy (zobacz rysunek 5):
• etap szkolenia podstawowego [Basic],
• etap szkolenia na uprawnienie [Rating],
• szkolenie praktyczne na stanowisku operacyjnym [OJT].

Według rekomendacji EUROCONTROL wszyscy kandydaci do zawodu przechodzą szkolenie
podstawowe, dające wiedzę z zakresu, który jest niezbędny każdemu kontrolerowi ruchu lot-
niczego (etap szkolenia podstawowego).

Wiedza przekazywana podczas tego etapu szkolenia zapewnia odpowiedni poziom przygo-
towania do kolejnych etapów. Podział procesu szkolenia na etap wstępny i szkolenie do upraw-
nień ma swoje uzasadnienie, ponieważ na etapie wstępnym wszyscy studenci realizują
jednakowy program. Po zrealizowaniu etapu wstępnego następuje specjalizacja – studenci rea-
lizują program typowy dla danego uprawnienia. Etap trzeci obejmuje szkolenie na stanowisku
operacyjnym (OJT).

Przyjęta przez EUROCONTROL idea szkolenia opiera się na znanej w dydaktyce zasadzie
stopniowania trudności. Zrealizowanie kursu wstępnego pozwala przejść do kolejnego, wy-
ższego etapu. Etap wyższy zawiera informacje etapu niższego wraz z odpowiednim rozszerze-
niem wiedzy. Kandydat przystępujący do szkolenia wg wytycznych EUROCONTROL, musi
pokonać co najmniej dwa etapy przed przystąpieniem do praktyki.

Rys. 5. Wzajemne relacje poszczególnych etapów szkolenia wg EUROCONTROL

Inna koncepcja szkolenia zakładała całkowitą niezależność wszystkich etapów szkolenia,
a tym samym i brak powiązań pomiędzy poziomami zdobywanej wiedzy. Jednak ta koncepcja
budziła szereg zastrzeżeń i w rezultacie dyskusji powstała idea, która łączy zalety obydwu pro-
pozycji, zawierając w poszczególnych programach tylko niewielką część wspólną z programem
poprzednim jako repetytorium.
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15 Pod pojęciem upoważnione władze należy rozumieć władzę nadającą licencją (certyfikat kompetencji) oraz spra
wujące nadzór nad personelem lotniczym.



Nie jest przedmiotem rozważań autora analizowanie rozwiązań w zakresie organizacji szko-
lenia kontrolerów ruchu lotniczego w Europie, nie mniej jednak warto zwrócić uwagę na sys-
tem niemiecki. W opinii specjalistów, Niemcy mają w chwili obecnej najlepiej zorganizowany
system zarządzania ruchem lotniczym w Europie i najlepiej zorganizowany system kształcenia
personelu ATS. Niemcy wdrożyli w pełni standardy ICAO i NATO w zakresie służb ruchu lotni-
czego oraz kształcenia personelu. Zasady licencjonowania personelu służb ruchu lotniczego są
zgodne z zaleceniami zawartymi w dokumentach ICAO oraz Dyrektywie UE w sprawie licencji
wspólnotowej. Natomiast zasady szkolenia przyjęto z EUROCONTROL.

11. WNIOSKI

1)Wydane przez EUROCONTROL wymagania w zakresie przepisów bezpieczeństwa mają do-
prowadzić do osiągnięcia zaplanowanych rezultatów w zakresie utrzymania wymaganego
poziomu bezpieczeństwa systemów ATM. Wydane do tej pory wymagania koncentrują się
na kilku podstawowych elementach systemu ATM, tj.: narodowych strukturach bezpieczeń-
stwa, ocenie poziomu ryzyka, oprogramowaniu podsystemów wsparcia technicznego oraz
czynniku ludzkim. Uznaje się, że osiągnięcie podstawowego celu może być uzyskane różnymi
sposobami byle by było uzgodnione z właściwym organem wydającym przepisy w sprawie
bezpieczeństwa.

2)Zgodnie z ESARR 5, każdy pracownik systemu ATM ponosi indywidualną odpowiedzialność
za właściwą realizację zadań na swoim stanowisku zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami
i kompetencjami, a kierownictwo organizacji zapewniającej służby ATM ponosi odpowie-
dzialność za poziom bezpieczeństwa zapewnianego przez poszczególne komórki organiza-
cyjne.

3)W ramach działalności związanej z bezpieczeństwem każdy pracownik zatrudniony w sys-
temie ATM powinien być odpowiednio wyszkolony, zmotywowany i wykwalifikowany (tam
gdzie to wymagane, posiadane kwalifikacje powinny być potwierdzone w licencji).

4)Postanowienia dokumentu ESARR 5 dotyczą także władz wojskowych, sprawujących nad-
zór nad wojskowym ruchem lotniczym oraz personelu zapewniającego służby ruchu lotni-
czego w mieszanym środowisku cywilno-wojskowym. Zaleca się także stosowanie
omawianych przepisów w odniesieniu do personelu wojskowych służb ruchu lotniczego za-
bezpieczającego loty w wydzielonych (typowo wojskowych) strefach.

5)Zakres stosowania omawianego dokumentu obejmuje także personel techniczny odpowie-
dzialny za funkcjonowanie wszystkich urządzeń technicznych wykorzystywanych w systemie
ATM. Uważa się, że personel ten, podobnie jak personel obsługujący statki powietrzne po-
winien także podlegać stosownym przepisom ustalonym przez władze państwowe. Wpraw-
dzie nie wymaga się licencji od personelu inżynierskiego i technicznego, ale organizacje
eksploatujące powinny zapewnić odpowiedni rodzaj szkoleń, tak by poziom kwalifikacji
tegoż personelu był zgodny z przepisami bezpieczeństwa wydanymi przez właściwy organ
państwowy.

6)Personel inżynierski i techniczny powinien podlegać procedurom weryfikacyjnym, których
celem jest ustalenie poziomu kwalifikacji i kompetencji. W przypadku stwierdzenia niedo-
statecznych kwalifikacji lub pogorszenia stanu zdrowia nie zezwalać na wykonywanie czyn-
ności związanych z bezpieczeństwem operacyjnym.

8)Nowym wymogiem formalnym zawartym w ESARR 5 i potwierdzonym w „Dyrektywie UE
w sprawie licencji wspólnotowej” jest wprowadzenie licencji (certyfikatu) kontrolera-praktykanta
oraz licencji kontrolera instruktora ruchu lotniczego. Licencji (certyfikatów) takich nie prze-
widuje Załącznik 1 ICAO.
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9)ESARR 5 dopuszcza możliwość istnienia równoważnego wojskowego systemu licencjono-
wania kontrolerów ruchu lotniczego. Jednakże powinien on spełniać wszystkie wymogi for-
malne, jakie zawarte są w przepisach narodowych w sprawie licencjonowania cywilnych
kontrolerów ruchu lotniczego.

11.1. Psychospołeczne uwarunkowania zawodu kontrolera ruchu lotniczego
Każdy zawód, nawet najprostszy, wymaga od człowieka posiadania stosownych predyspo-

zycji, kompetencji i motywacji. Istnieją zawody, o których mówi się „trudne i prestiżowe”. Są
one zazwyczaj związane z szeregiem specjalistycznych szkoleń, praktyk i niewątpliwie pre-
dyspozycjami psychicznymi kandydata. Do takich profesji należy zawód kontrolera ruchu lot-
niczego. Ponadprzeciętne umiejętności przestrzennej wyobraźni, radzenia sobie w trudnych
sytuacjach, inteligencja i doświadczenie – to pierwsze skojarzenia na temat cech osobowych
kontrolerów ATC. Uprawianie tego zawodu wiąże się z ogromną presją społeczną. Nic dziw-
nego, w końcu niedbałe wykonanie codziennych obowiązków służbowych, skutkować może
utratą życia załogi lotniczej i pasażerów.

Specjaliści od rekrutacji i doskonalenia zawodowego ośrodków lotniczych na całym świecie
poświęcają czas i energię na opracowywanie coraz skuteczniejszych narzędzi selekcji kandy-
datów do tego zawodu. Profile kandydatów oceniane są w oparciu o niezliczone, coraz bardziej
skomplikowane koncepcje osobowości. Nie tylko cechy i predyspozycje psychiczne podlegają
ścisłej i częstej ocenie. Pod lupą znajdują się również motywacje i zachowania kontrolerów. Jak
znaleźć człowieka, który w każdej sytuacji zareaguje właściwie, nie podda się emocjom
i, w razie awarii, sprowadzi statek powietrzny bezpiecznie na ziemię?

Na to pytanie nie znaleziono jednoznacznej odpowiedzi, a wraca ono za każdym razem, gdy
słyszymy o katastrofie lotniczej spowodowanej przez czynnik ludzki.

Na podstawie analiz wypadków lotniczych specjaliści doszli do wniosków, że oprócz tzw.
kompetencji i doświadczenia, wysokich wymagań w kwestiach sprawności psychofizycznych,
istotny wpływ ma bowiem problem jakości i umiejętność współpracy kontrolerów z pilotami.
Rzutują one na podejmowanie właściwych decyzji w sytuacjach mniej lub bardziej złożonych.

Ważnym wyzwaniem dla psychologów lotniczych jest wybranie odpowiednich kandydatów
na kontrolerów i odpowiednie ich dopasowanie do profilu wymaganego przez szereg regulacji
formalno-prawnych. Kontroler musi być dopasowany do swojego środowiska i stanowiska tak,
by współpraca między nim a pilotem układała się jak najlepiej i ułatwiała podejmowanie pra-
widłowych decyzji.

Zawód kontrolera niesie za sobą wysokie wymagania. Powinien on charakteryzować się wy-
sokim poziomem zdolności poznawczych, psychomotorycznych i interpersonalnych. Samo-
kontrola, umiejętność postępowania i współdziałania z ludźmi, podporządkowania się,
podejmowania szybkich i trafnych decyzji – to wskaźniki psychologicznej przydatności zawo-
dowej kontrolera.

Bezbłędne wykonywanie zadań operacyjnych wymaga odporności na obciążenie pracą i stre-
sem. Jest również zdeterminowane natężeniem specyficznych, wyznaczających kierunek za-
chowaniom, motywacji ludzkich. Te zaś niejednokrotnie są znaczącym czynnikiem, czy w danej
sytuacji kontrolerzy podejmą słuszne decyzje, zastosują odpowiednie procedury lub po pro-
stu będą ze sobą i z pilotami prawidłowo współpracować.

W centrum systemu ATM znajduje się człowiek. Aby system działał efektywnie, dostoso-
wuje się jego elementy tak, by współgrały z cechami, możliwościami i ograniczeniami czło-
wieka. Jak bowiem pokazują specjalistyczne analizy, można pomóc kontrolerom w ich pracy,
poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań technologicznych – urządzeń wspomagających
ich pracę, a nawet zastępujących w pewnych działaniach. Przemysł pracujący na rzecz lotnictwa
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zwiększa coraz bardziej nakłady na rozwiązania techniczne przy projektowaniu sprzętu i prze-
strzeni pracy kontrolerów. Celem tej działalności jest jak najlepsze dostosowanie techniki do
możliwości człowieka, jego zachowań, percepcji wizualnej, ergonomii i zależności „człowiek –
komputer”. Zwiększa to możliwości człowieka, wpływając na bezpieczeństwo operacji lotni-
czych.

EUROCONTROL opracowuje coraz doskonalsze projekty, mające na celu podniesienie bez-
pieczeństwa poprzez ograniczenie negatywnej roli czynnika ludzkiego. Opracowano w tym celu
projekt Human Error In ATM (HERA). Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa
w operacjach ATM, ma się według założeń HERA opierać przede wszystkim na analizie popeł-
nianych błędów, celem zapewnienia działań prewencyjnych. Człowiek, a zwłaszcza popełniane
przez niego błędy stanowią najsłabsze ogniowo systemu zarządzania ruchem lotniczym.
EUROCONTROL w wielu dokumentach i prowadzonych analizach oraz specjalistycznych ra-
portach daje temu wyraz, zwracając uwagę, iż błąd ludzki jest czynnikiem sprawczym 90%
wypadków w lotnictwie. Uważa się nawet, iż w niemal każdy wypadek lotniczy zaangażowany
jest błąd ludzki.

System ATM jest obecnie pod nieustanną presją dynamicznie rosnącego ruchu lotniczego,
nasycenia niektórych obszarów europejskiej przestrzeni powietrznej, a także samych linii lot-
niczych, konkurujących między sobą o pasażerów. Ciągłe udoskonalanie, wdrażanie nowych
technologii w ATM wiąże się również z koncepcją wspólnego europejskiego nieba, która niesie
za sobą konieczność standaryzacji i ujednolicania procedur oraz urządzeń. EUROCONTROL
wydał, w ramach „EUROPEAN AIR TRAFFIC MANAGEMENT PROGRAMME” tysiące stron do-
kumentów dotyczących podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w zarządzaniu ruchem
lotniczym.

11.2. Środowisko pracy kontrolerów ATC w badaniach EUROCONTROL
Eurocontrol Experimental Centre opublikowało w 2006 r. raport: MONOTONY IN AIR TRAFFIC

CONTROL – CONTRIBUTING FACTORS AND MITIGATION STRATEGIES. Wynika z niego, że jed-
nym z głównych czynników zakłócających prawidłowe funkcje psychiczne w pracy kontrolera
jest monotonia i znużenie. Według definicji, monotonia to rozwijający się powolnie stan zredu-
kowanej aktywności, który może być skutkiem długotrwałego wykonywania czynności jednostaj-
nych. Może ona być powodem znacznej uciążliwości psychicznej, zawiera bowiem element
niedociążenia emocjonalnego, spowodowanego brakiem lub jednostajnością bodźców i działań
oraz niezmienną sytuacją. W najbardziej rozpoznawalnej formie występuje w stanach bez-
czynności długotrwałego oczekiwania, np. przy obserwacji wskaźników, czy pulpitu sterowni-
czego.

K. Nieznalska16 uważa, że monotonia sensoryczna, spowodowana brakiem aktywizujących
bodźców wzrokowych lub słuchowych wywołuje zmniejszenie aktywności funkcji psychomoto-
rycznych, objawiającą się spowolnieniem pracy układu krążenia i oddechowego, występowaniem
senności, zmniejszeniem aktywności ruchowej i czujności. Prowadzi to do spadku wydajności
pracy i jest czynnikiem sprawczym wzrostu liczby popełnianych błędów. Monotonia stanowi
tym samym zagrożenie bezpieczeństwa pracy, bo w zawodzie kontrolera czujność decyduje
niejednokrotnie o bezpieczeństwie osób podróżujących samolotami.

Raport Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy podaje: „w latach 1998-1999
na takie niekorzystne psychospołeczne warunki środowiska pracy, jak zbyt duże tempo pracy,
monotonia czy złe stosunki międzyludzkie narażone było ok. 67% populacji pracowniczej, na
nazbyt dużą intensywność czynności powtarzalnych 57%. Z powodu warunków pracy 30%
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populacji zatrudnionej w UE cierpi na dolegliwości układu ruchu (mięśniowo-szkieletowego),
a 28% na skutki stresu. Czynniki te powodują 25% absencję chorobową oraz obniżenie wy-
dajności pracy”.

Monotonia w pracy kontroli lotów. Celem badania przeprowadzonego w ramach jednego
z projektów EUROCONTROL Experimetal Centre było:
• znalezienie czynników wywołujących i przyczyniających się do monotonii;
• opisanie monotonii i wyszczególnienie zbliżonych koncepcji;
• zebranie sposobów na ograniczanie lub środków zapobiegających.

Na monotonię, jak stwierdzono, z pewnością wpływa: powtarzalność zadań i wielkość ob-
ciążenie ruchem lotniczym, oraz czas pracy. Środkami zapobiegawczymi – łagodzącymi mono-
tonię wydają się być: przerwy w pracy na aktywność fizyczną, wzrost natężenia ruchu
samolotów (spadek natężenia potęgował monotonię).

Reasumując, negatywny wpływ na pracę kontrolerów lotniczych mają: małe natężenie ruchu
lotniczego i powtarzalność sytuacji.

Można się spierać, czy monotonia i zmęczenie są rzeczywiście rozróżnialnymi stanami. Jed-
nak jest tendencja, żeby określić monotonię jako stan wynikający z rodzaju wykonywanych
czynności, natomiast zmęczenie jako stan o podłożu „energetycznym”. Aby unikać i zapobiegać
monotonii proponuje się:
• dać kontrolerom wyższy poziom odpowiedzialności, ale nie przeciążać, bo inne badania

wskazują, że to powoduje wzrost zachorowań kardiologicznych;
• zadbać o to, żeby kontroler nie miał zbyt małego obciążenia pracą (lekka praca jest nudna po-

woduje monotonię);
• zoptymalizować czas pracy – objawy monotonii zaczynają występować po ok. 1 godz., a to

oznacza, że kontroler nie powinien pracować w zbyt krótkich, ani za długich porcjach czasu;
• zmniejszyć ilości powtarzanych czynności.

Zapobieganie monotonii nie tylko ma zapobiec problemom z wydajnością, co mogłoby po-
skutkować poważnymi wypadkami, ale również ma zapewnić dobre samopoczucie i zadowo-
lenie z pracy. Znudzeni i niezadowoleni kontrolerzy rozmawiają o procedurach zamiast
o konkretnych zadaniach. Wobec powyższego zaleca się:
• planować zmiany w pracy dla konkretnych stanowisk w taki sposób, żeby natężenie ruchu

lotniczego w czasie pracy raczej rosło;
• uwzględniać początkowy stan psychiczny i fizyczny kontrolera;
• utrzymywać w gotowości rezerwowego kontrolera do podmiany (zawsze zorientowany

w sytuacji w sektorze);
• zrównoważyć przerwy na aktywność dla kontrolerów;
• udoskonalić system informowania o zdarzeniach (chodzi o stan, w jakim był kontroler,

w momencie, kiedy doprowadził do incydentu).

11.3. Triada: człowiek – maszyna – procedura
Oprócz procedur i sprzętu elektronicznego, czołową rolę odgrywa w tej swego rodzaju tria-

dzie – człowiek.
Jak wiemy, zadaniem kontroli ruchu lotniczego jest, zapewnienie bezpiecznej separacji po-

między statkami powietrznymi w powietrzu i na lotnisku, przy uwzględnieniu najbardziej efek-
tywnych warunków operacyjnych oraz ekonomicznych. W tym celu kontrolerzy ruchu
lotniczego informują pilotów o: bieżącej sytuacji w pobliżu statku powietrznego, pogodzie,
ograniczeniach w przestrzeni powietrznej oraz wydają im polecenia (instrukcje, zezwolenia)
dotyczące zmiany poziomu lotu, kursu itp.
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Aby można było osiągnąć cel, którym jest bezpieczeństwo operacji lotniczych, kontrolerzy
muszą mieć dostęp do informacji dotyczących sytuacji w przestrzeni powietrznej. Radary naj-
nowszych generacji na bieżąco dostarczają informacji o sytuacji w powietrzu, a niejednokrot-
nie zapewniają cyfrową komunikację pomiędzy samolotem a ośrodkiem kontroli. Komunikację
głosową pomiędzy samolotem a centrum kontroli oraz pomiędzy podległymi ośrodkami za-
pewniają nowoczesne zintegrowane systemy cyfrowe – Voice Communication Systems (VCS).
To jednak nie chroni podmiotów komunikacji, czyli pilotów i kontrolerów przed błędami. Nie-
jednokrotnie pilot nie do końca lub wcale nie rozumie informacji z ziemi, a mimo to, potwier-
dza jej zrozumienie. Pytanie, z jakiego powodu pilot nie potrafi przyznać się do niezrozumienia
komunikatu, ma kilka odpowiedzi.

Najczęściej powodem jest po prostu wstyd, lub słuchanie bez zrozumienia i automatyczne po-
twierdzanie. Kontrolerzy i piloci mówią po angielsku z różnymi akcentami i naleciałościami oj-
czystych języków. Mimo, że nie zawsze do końca się rozumieją, zdarza im się sięgać po skróty
myślowe i niedostatecznie precyzyjne informacje, które czynią komunikację utrudnioną, a cza-
sami wręcz niemożliwą. Zła komunikacja bywa przyczyną wielu incydentów i katastrof. W śro-
dowisku, w którym występuje tak wysokie nasycenie systemami elektronicznymi
i informatycznymi, rola czynnika ludzkiego w sytuacjach trudnych i awaryjnych jest nie do
przecenienia.

Jednym z najważniejszych narzędzi używanych w kontroli ruchu lotniczego jest radiowa ko-
munikacja głosowa pomiędzy statkiem powietrznym a ośrodkiem kontroli. Bez niej nie jest
możliwe prowadzenie sprawnej kontroli i zapewnienie bezpiecznej separacji pomiędzy samo-
lotami. Dlatego też w przypadku awarii urządzeń łączności G/A dany fragment przestrzeni jest
zamykany dla ruchu, a wszystkie statki, które się w nim znajdowały w trakcie jej wystąpienia,
są przekazywane najszybciej jak to możliwe do sąsiednich ośrodków kontroli.

Drugim ważnym elementem, który należy brać pod uwagę, jest czynnik ludzki. Kontrolerzy,
jak już wspomniano, posiadają status licencjonowanego personelu lotniczego, a zatem są nie-
zwykle trudni do zastąpienia na swoich stanowiskach. Do wyszkolenia samodzielnego kontro-
lera potrzeba minimum dwóch lat. Możliwość wymiany kontrolerów pomiędzy ośrodkami jest
mocno utrudniona, ponieważ są oni przygotowywani do pracy na konkretnym stanowisku. In-
nymi elementami, które należy brać pod uwagę podczas planowania procedur i zasad działa-
nia w sytuacjach awaryjnych, są przerwy w łączności, przerwy w działaniu systemu
radarowego, brak dostępu do systemu przetwarzania planów lotów. Zagadnienie ciągłości dzia-
łania i odtwarzania po awarii (BC/DR, z ang.: Business Continuity/Disaster Recovery) ściśle wiąże
się z bezpieczeństwem informacji, a w szczególności z jednym z jego aspektów, jakim jest do-
stępność. Szczególne znaczenie ma ono w przypadku kontroli ruchu lotniczego, ze względu na
nacisk jaki został położony na zapewnienie bezpieczeństwa pasażerom samolotów oraz portom
lotniczym.

Poza istnieniem wielu ścisłych przepisów, wytycznych oraz standardów, kontrola ruchu lot-
niczego zorganizowana jest w każdym kraju inaczej. Kontrasty nie dotyczą tylko sprzętu, opro-
gramowania, procedur, ale także tak istotnych elementów, jak podział przestrzeni powietrznej.
Z tego też powodu dąży się do ujednolicania niezbędnych przepisów, procedur i wielu innych
elementów ATC, aby w przyszłości było możliwe nawiązywanie współpracy w tej dziedzinie
na płaszczyźnie międzynarodowej.

12. PODSUMOWANIE

Podążając za opinią ekspertów do spraw bezpieczeństwa w lotnictwie, błędy ludzkie i przy-
czyny organizacyjne nie są rozpoznawalne na tyle wystarczająco, by ukazywać pełen obraz
przyczyn wypadków. Czynniki negatywnie wpływające na prognozy bezpieczeństwa lotów to
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przede wszystkim: braki w komunikacji i nieodpowiednia współpraca, której jednym z powo-
dów jest nieodpowiednie dopasowanie członków załóg między sobą, a także kontrolerów ruchu
lotniczego pod względem psychologicznym. Nacisk należy położyć na fakt, że im więcej jest
wiarygodnych danych o zagrożeniach, będących zależnymi od wieloczynnikowej natury ludz-
kiej psychiki, tym łatwiej i trafniej podmioty lotnicze prowadzą swoją działalność w zakresie za-
rządzania bezpieczeństwem lotów.

O wiele prościej jest analizować i wyciągać wnioski ze zdarzeń, których przyczyna to czyn-
nik techniczny. Tymczasem czynnik ten przedstawia się na podobnym poziomie jak ludzki,
wśród kategorii przyczyn zaistnienia zdarzeń lotniczych.

Godnym uwagi wydaje się fakt, że ogromną rolę w celu usprawnienia systemów, takich jak
SMS (System Powiadamiania o Zdarzeniach Lotniczych) i Just Culture (kultura informowania)
może odegrać stworzenie atmosfery wspierającej komunikację i współpracę między członkami
załóg lotniczych i obsługą naziemną. Do tego potrzeba jednak sporządzania coraz to nowszych,
skuteczniejszych profili i działów w systemach szkoleniowych.

Wydaje się zatem, że warunki do efektywnego dialogu na temat błędów popełnianych
zarówno przez pilotów, jak i kontrolerów, zaistnieją wtedy, gdy odejdzie się od procesu
karania za najmniejsze nawet wykroczenia, na rzecz ich wspólnej analizy.

Byłby to skutek osiągnięcia odpowiedniego stopnia świadomości i współpracy oraz kultury
komunikacyjnej (informowania) pomiędzy odpowiednio dobranymi pod względem natężenia
szeregu czynników załogami, ich obsługą naziemną oraz strukturami zarządzającymi.
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ANDRZEJ ILKÓW

HUMAN FACTOR IN THE AIR TRAFIC SECURITY SYSTEM

Aviation is such area of transport and technology, in which the newest achievements of human
thoughts always found usage. It is considered that the modern aircraft is a almost perfect
product and there are nothing what to improve. In spite of this construction perfection the air
catastrophes occur as before – the people are still perishing. Analyzing the causes of air
catastrophes we will state, that a human is the weakest link in the aeronutical security system.
It is the man who commits the mistakes, which may be causes by overwork, maleducation,
monotony of work, or a simple, temporary indisposition.

The role of „human factor” in the aviation security system was known for a long time. It was also
the object of scientific research in many centers, but only towards the end of 20th century this
research was ranked properly. It is possible to acknowledge, that human factor „became
institutionalized”. The approach of air organizations to this problem has changed. Aviation
organizations dealing with the wider issue of aviation safety, recommend to all events (aeroplane
incidents) to explain them in depth and not just search for guilty.

The goal of article is a reveal of the safety state in aviation, the causes of the formation of air
accidents, with the special turn of attention on the roles of human factor in the security system of
air trafic management systems. Particular attention was paid on the EUROCONTROL demands in
the range of training, licencing and administration of the ATM personnel.
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Streszczenie
Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie oceny konstrukcji technicznych bez konieczności ich znisz-

czenia w szerokim zakresie rozwija się dziedzina badań nieniszczących. Tradycyjnie stosowane
metody badań: wizualna, penetracyjna, magnetyczno-proszkowa, ultradźwiękowa i radiogra-
ficzna są rozwijane w specjalizowane techniki np. badanie ultradźwiękowe głowicami mozaiko-
wymi lub nowe metody detekcji wad takie jak np. metoda akustyczna lub termograficzna.

Kontrole nieniszczące są stosowane ze względu na bezpieczeństwo użytkowania elementów
lotniczych oraz ekonomiczne konsekwencje odstawienia konstrukcji od użytku. Kontrole prowa-
dzone są zarówno na etapie wytwarzania jak i eksploatacji. Nie bez znaczenia dla doboru stoso-
wanych metod jest także szeroki zakres materiałów stosowanych w konstrukcjach lotniczych.

W artykule przedstawiono wybrane metody oceny jakości materiałów konstrukcji lotniczych
wraz z przykładami wykonanych badań.

1. WSTĘP

Przemysł transportowy w tym w szczególności przemysł lotniczy wykorzystując nowe roz
wiązania z zakresu inżynierii materiałowej poszerzając stale zakres stosowanych materiałów
konstrukcyjnych. Szeroki zakres stosowanych materiałów w technice lotniczej obejmujący mię
dzy innymi stopy metali jak i materiały kompozytowe [1] wymusza dopasowanie metod ba
dawczych do stosowanych materiałów oraz do etapu eksploatacji elementu.

Względy bezpieczeństwa użytkowania konstrukcji lotniczych wymuszają monitorowanie
stanu materiału konstrukcji na etapie wytwarzania i eksploatacji elementów. Jest ono uzasad
nione także ze wyglądu na sprawność użytkowania konstrukcji i rozmiarami potencjalnych
strat wywołanych zarówno zniszczeniem urządzenia lub jego nieplanowanym postojem. Ma to
szczególne znaczenie w lotnictwie, gdzie ewentualna awaria może wywołać poważne konse
kwencje doprowadzając w rezultacie do katastrofy.

Rozwiązaniem modelowym zagadnienia oceny stanu konstrukcji jest zastosowanie badań
nieniszczących, dla których wykonanie badania nie wpływa na stan badanej konstrukcji i można
je wykonywać dowolną ilość razy. Opracowane nowe bądź modyfikacja dotychczasowych metod
NDT pozwala na zastosowanie metod nieniszczących do oceny stanu nowoczesnych materia
łów oraz możliwości prognozowania dalszej eksploatacji konstrukcji.



Stosowane współcześnie metody NDT pozwalają także na monitorowanie w czasie rzeczy
wistym stanu materiału wykorzystując czujniki zamocowane bezpośrednio na badanym ele
mencie lub w niego wbudowane. Pozwala to na monitorowanie stanu konstrukcji bez
planowych przeglądów aż do momentu, gdy system monitorowania stanu konstrukcji zaalar
muje użytkownika o pojawieniu się uszkodzenia i potrzebie przeprowadzenia naprawy.

W artykule przedstawiono wybrane metody oceny jakości materiałów konstrukcji lotniczych
poparte przykładami wykonanych badań.

2. METODY BADAŃ NIENISZCZĄCYCH

Z uwagi na stosowanie wyśrubowanych współczynników bezpieczeństwa stosowanych przy
projektowaniu zaawansowanych technologicznie konstrukcji lotniczych wzrasta zapotrzebo
wanie na wykonanie oceny stanu materiału na wszystkich etapach życia konstrukcji. Stąd duże
zainteresowanie specjalistycznymi techniki badań nieniszczących umożliwiającymi ocenę
struktury wewnętrznej materiałów bez konieczności ich niszczenia. Badania dotyczą zarówno
etapu kontroli produkcyjnej jak też planowanych badań eksploatacyjnych.

Tradycyjnie stosowane metody badań powierzchniowych (wizualne, penetracyjne i magne
tycznoproszkowe) i objętościowe (ultradźwiękowe i radiograficzne) są rozwijane w specjali
zowane techniki. Szeroki zakres stosowanych materiałów w konstrukcjach lotniczych
spowodował rozwój istniejących metod o specjalizowane techniki do badań konstrukcji lotni
czych takich jak metody akustyczne, rezonansowe, termowizyjne, interferometryczne a także
metody wchodzące w skład Structural Health Monitoring (SHM).

3. METODY POWIERZCHNIOWE

Badanie wizualne są najczęściej przeprowadzanym testem w technice lotniczej. Wykonuje się
je zarówno „okiem nieuzbrojonym” (rysunek 1 i 2) jak również za pomocą specjalistycznych
urządzeń umożliwiających badania powierzchni trudnodostępnych. Wykorzystuje się w tym
celu: boroskopy, endoskopy lub wideo endoskopy. Obserwowane wady podlegają ocenie i re
jestracji.

Rys. 1. Wyniki obserwacji struktury przekładkowej w świetle odbitym
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Rys. 2. Wyniki obserwacji struktury przekładkowej w świetle przechodzącym

4. METODA PENETRACYJNA

Metoda penetracyjna jest szeroko stosowana do wykrywania wad powierzchniowych ze
względu na brak ograniczeń przy badaniu różnych typów materiałów (rysunek 3). Najczęściej
stosowana jest do sprawdzania jakości konstrukcji wykonanych ze stopów stali, stopów alu
minium, miedzi lub tytanu. Metoda penetracyjna polega ujawnianiu środka penetracyjnego
zgromadzonego wewnątrz wad na powierzchni diagnozowanego elementu w trakcie wykony
wania badań. Stosowanie technik barwnych i fluorescencyjnych zapewnia wysoką czułość ba
dania.

Rys. 3. Wyniki badania penetracyjnego poszycia – technika fluorescencyjna

5. METODA MAGNETYCZNO-PROSZKOWA

Metoda magnetycznoproszkowa jest techniką służącą do wykrywania wad powierzchnio
wych lub znajdujących się bezpośrednio pod powierzchnią badanego materiału. Metodą tą
można przeprowadzić badania jedynie materiałów ferromagnetycznych takich jak stopy
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żelaza, niklu i kobaltu. Wykonanie badania jest relatywnie łatwe i nie wymaga wysoce wyspe
cjalizowanego sprzętu. Metoda magnetycznoproszkowa polega na namagnesowaniu badanego
obszaru z jednoczesnym naniesieniem proszku ferromagnetycznego. Proszek magnetyczny gro
madzi się w miejscach zdefektowania materiału (rysunek 4). Do badań stosujemy defektoskopy
jarzmowe, magnesy stałe, cewki wzbudzające oraz elektrody i pręty do wzbudzania prądo
wego. Podobnie jak w przypadku badań penetracyjnych stosuje się techniki barwne i fluore
scencyjne.

Rys. 4. Wyniki badania magnetycznoproszkowego okucia – technika fluorescencyjna

6. METODY OBJĘTOŚCIOWE

Zarówno badania metodą radiograficzną jak i ultradźwiękową umożliwiają wykrycie wad
położonych we wnętrzu materiału. Obie metody mogą być stosowane zarówno do materiałów
metalowych jak i kompozytowych. Ich specyfika predestynuje je do badania odmiennych ele-
mentów. Dla przykładu badania ultradźwiękowe stosuje się do badań kompozytów o niewiel-
kich grubościach, dla których przenikalność promieni rtg jest znaczna. Metoda radiograficzna
może być jednak bardziej skuteczna np. do wykrywania uszkodzeń metalowego wypełniacza
ulowego w strukturach przekładkowych lub też sprawdzania prawidłowości montażu metalo-
wych elementów konstrukcyjnych wewnątrz struktury kompozytowej.

Z uwagi na szerokie zastosowanie badań ultradźwiękowych w technice lotniczej [2] rozwi
nięto je o szereg technik stosowanych do badania specyficznych obiektów. Przykładami są tech
niki głowic rolkowych, Cscan oraz phased array.

Najbardziej popularną techniką badań w technice lotniczej są badania techniką Askan (ba
dania z obrazowaniem sygnału ultradźwiękowego typu A). W zależności od badanego elementu
stosuje się technikę kontaktową, z klinem opóźniającym lub z zastosowaniem specjalnych gło
wic rolkowych. Zastosowanie technik ze zobrazowaniem typu B i C jest rzadziej stosowane
i wymaga zastosowania bardziej zaawansowanych technicznie urządzeń.

Zastosowanie zobrazowania typu B (B-scan) i C (C-scan) w badaniach wymaga kompute-
rowego zapisu sygnału ultradźwiękowego i późniejszej jego obróbki. Wyniki pomiarów w przy-
padku zobrazowania typu B są wizualizowane w postaci obrazu przekroju badanego elementu
(rysunek 5) natomiast zobrazowania typu C w postaci obrazu zdefektowania materiału, który
można porównać do prześwietlenia promieniami rtg (rysunek 6). Dzięki postępowi w minia-
turyzacji urządzeń elektronicznych i znacznemu zwiększeniu ich możliwości obliczeniowych
możliwe jest wykonanie pomiarów i późniejsza wizualizacja wyników badań. Zobrazowanie
typu B i C znajduje swoje zastosowanie w pomiarach stopów metali a także materiałów
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kompozytowych. Zazwyczaj metody te można stosować wykorzystując do tego celu to samo
urządzenie badawcze.

Rys. 5. Wyniki pomiaru laminatu, zobrazowanie typu B przedstawiające
rozwarstwienie

Rys. 6. Wyniki pomiaru laminatu, zobrazowanie typu C przedstawiające
rozwarstwienie

Ze względu na wielkość badanych elementów konstrukcji lotniczych stosuje się wysoko spe-
cjalizowane automatyczne systemy. Wykorzystują one zobrazowanie typu C do wizualizacji po-
miarów tłumienia fali ultradźwiękowej w strukturze kompozytowych. Wysoka dokładność
pomiaru położenia obszarów o różnych właściwościach akustycznych zapewniona jest poprzez
automatyczną rejestrację położenia głowic podczas badania. Systemy C-scan przeznaczone do
badań elementów kompozytowych z reguły opierają się na wykorzystaniu strumieniowego
sprzężenia wodnego. Polega on na sprzężeniu akustycznym poprzez strumień wody uformo-
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wany pomiędzy głowicą a badanym elementem. Ultradźwiękowa technika C-scan jest obecnie
uważana za jedną z najbardziej dokładnych i wiarygodnych technik badań nieniszczących ele-
mentów kompozytowych w przemyśle lotniczym. Dużym atutem tej techniki jest możliwość
zapisu wyników badania w postaci cyfrowej.

Do metod ultradźwiękowych należy także zaliczyć techniki rezonansowe bazujące na po-
miarze drgań rezonansowych badanego materiału. Znajdują one zastosowanie głównie w ba-
daniu kompozytów o konstrukcji warstwowej. Różnica w charakterze drgań materiału (zmiana
amplitudy i fazy) spowodowana zmianą modułu sprężystości oraz grubości materiału znajdu-
jącego się pod głowicą pozwala na lokalizację rozwarstwień materiału.

7. METODY AKUSTYCZNE

Tap test najstarszą metodą stosowaną do kontroli jakości wyrobów kompozytowych. Polega
na opukiwaniu kompozytu specjalnym młoteczkiem i wysłuchiwaniu uzyskiwanego odgłosu. Na
podstawie wysokości uzyskiwanego dźwięku znajduje się i ocenia wielkość wadliwych obsza-
rów. Pomimo niewątpliwej zalety związanej z jej prostotą w wykrywaniu nieciągłości znajdu-
jących się blisko powierzchni (niedoklejenia, rozwarstwienia) jest to metoda obarczona
wysokim subiektywizmem związanych z osobą wykonującego badania. Trwają próby automa-
tyzacji procesu pomiarowego (rysunek 7). Należy zauważyć, że czułość techniki wyraźnie spada
ze wzrostem głębokości wad pod opukiwaną powierzchnią.

Rys. 7. Tap test – (Wavelength NDT [3])

Nowoczesną i ciągle rozwijaną techniką pozwalającą badać zarówno elementy metalowe jak
i kompozytowe jest technika emisji akustycznej. Metoda polega na rejestrowaniu i analizie sy
gnałów akustycznych emitowanych z konstrukcji. Pozwala ona na wykrywanie i lokalizację roz
poczynających się procesów degradacji struktury w postaci mikropęknięć, rozwarstwień oraz
w niektórych przypadkach na wykrywanie procesów korozyjnych. Zaletą tej techniki jest moż
liwość monitorowania całej objętości obiektu podczas badania. Wymaganiem niezbędnym do
poprawnego wykonania pomiaru jest konieczność obciążenia badanego elementu w celu uak
tywnienia pęknięć w badanym elemencie.
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8. METODY TERMOWIZYJNE

Badanie termowizyjne polega na analizie dynamiki utraty ciepła przez badany element po
jego uprzednim ogrzaniu. Ogrzanie elementu realizuje się poprzez silny impuls ciepła. Obszary
zdefektowane wolniej tracą ciepło dzięki temu są obserwowane jako obszary o wyższej tem
peraturze. Dzięki badaniu można w przybliżeniu określić zarówno rozmiary poprzeczne jak
też głębokość wad.

9. METODY INTERFEROMETRYCZNE

W zastosowaniach lotniczych techniki interferometryczne stosuje się głównie do elementów
kompozytowych. Do badań interferometrycznych zalicza się technikę holograficzną i szero-
graficzną. Podstawą badań jest analiza interferencji światła laserowego odbitego od badanej
powierzchni. W obu technikach niezbędne jest obciążenie badanego obszaru w celu zobrazo-
wania niewielkich odkształceń powierzchni materiału. Typowym sposobem obciążania mate-
riałów kompozytowych jest wytwarzanie podciśnienia na ich powierzchni. Na skutek
podciśnienia obszary zdefektowane odkształcają się odmiennie niż obszary niezdefektowane.
Deformacje te mogą być uwidocznione na obrazach holograficznych lub szerograficznych
w postaci serii prążków interferencyjnych otaczających wybrzuszenia powierzchni. W metodzie
holograficznej analizuje się obrazy wykonane przez i po obciążeniu. W metodzie szerograficz-
nej analizuje się obrazy elementu obciążonego przesunięte nieznacznie względem siebie. Z tego
powodu metoda szerograficzna nie jest czuła na przypadkowe przesunięcie elementu lub
układu pomiarowego.

Techniki interferometryczne dobrze nadają się do badań eksploatacyjnych dokonywanych
bezpośrednio na statkach powietrznych. Ich podstawową zaletą jest możliwość szybkiego ba
dania dużych, jednostronnie dostępnych powierzchni bez potrzeby ich demontażu.

10. METODA PRĄDÓW WIROWYCH

Badania nieniszczące za pomocą metody prądów wirowych przeprowadza się na materia
łach wykazujących przewodnictwo elektryczne. Powstające wskutek indukcji elektromagne
tycznej w obiekcie umieszczonym w zmiennym polu magnetycznym prądy nazywa się prądami
wirowymi lub Foucoulta. Metoda polega na wykorzystaniu zjawisk związanych z rozpływem
prądów wirowych, indukowanych w badanym obiekcie.

Nieciągłości materiałowe (np. pęknięcia) powodują zmianę rozkładu pola prądów wirowych
wskutek lokalnej zmiany przede wszystkim przewodności elektrycznej oraz w przypadku
obiektów ferromagnetycznych – przenikalności magnetycznej. Rozpływ prądów wirowych za
leży od mikrostrukturalnych i makrostrukturalnych własności materiału, a więc od rodzaju
struktury metalograficznej, wytrzymałości, twardości, występowania wtrąceń, segregacji, pęk
nięć i innych wad materiałowych.

Metodą prądów wirowych bada się materiały, które są przewodnikami elektryczności,
a zatem metale i stopy ferromagnetyczne oraz nieferromagnetyczne. W tych ostatnich wyróż
nia się grupę stopów austenitycznych ze względu na znaczną różnicę przewodności elektrycz
nej w porównaniu ze stopami lekkimi (aluminiowymi, magnezowymi).

Nieniszczące metody elektromagnetyczne (magnetoindukcyjne) w szczególny sposób na
dają się do automatyzacji badania. Są coraz częściej stosowane zarówno w systemach kontroli
w procesie wytwarzania jak i w kompleksowych systemach monitorowania na liniach produk
cyjnych czy w trakcie eksploatacji.
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Rys. 8. Badania metodą prądów wirowych stanowiska desantowego śmigłowca

11. STRUCTURAL HEALTH MONITORING

Istnieje szereg metod zaklasyfikowanych do obszaru Structural Health Monitoring [4, 5] ta
kich jak metody optyczne, próżniowe lub metody akustyczne wykorzystujące czujniki piezo
elektryczne (PZT) [6, 7].

Jedną z najbardziej rozwijanych metod jest metoda optyczna [8, 9] wykorzystująca włókna
światłowodowe (fiber bragg grating, fiber polarimetric sensors) jako nośnik informacji o ob-
ciążeniu konstrukcji np. ciśnieniem lub temperaturą w tym obciążeniem zmiennym. Wyróżni-
kiem tej metody jest możliwość umieszczania czujników wewnątrz elementu konstrukcji co
daje nam możliwość badania elementu w trakcie jego. Zaletą zastosowania takiego systemu
jest możliwość monitorowania elementu na całej długości włókna światłowodowego czyli moż-
liwość monitorowania znacznych obszarów elementu.

Zalety tej nie posiada metoda próżniowa [10], w której strefa monitorowania obejmuje ob
szar znajdujący się bezpośrednio pod czujnikiem. Metoda jest stosowana w oparciu o czujniki
zawierające komory z gazem i komory próżniowe. Czujnik reaguje na przepływ gazu do ko
mory próżniowej, który następuje w momencie pęknięcia badanej konstrukcji i przerwania po
łączenia pomiędzy komorą próżniową i komorą z gazem (rysunek 9).

Rys. 9. Badania metodą prądów wirowych stanowiska desantowego śmigłowca
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12. PODSUMOWANIE

W zależności od typu elementu, materiału z jakiego został on wykonany a także etapu wy
twarzania jak i eksploatacji stosuje się inny zakres badań nieniszczących. W artykule przed
stawiono wybrane metody oceny jakości materiałów konstrukcji lotniczych oraz przykłady
wykonanych badań. Należy zaznaczyć, że z uwagi na ograniczenia poszczególnych rodzajów
metod badań nieniszczących, często stosuje się równocześnie dwie lub więcej metod do oceny
tego samego elementu konstrukcyjnego. Poprawia się w ten sposób wiarygodność uzyskanych
wyników badań. Natomiast znajomość wpływu stwierdzanych wad na eksploatację konstruk
cji wykorzystana jest do oceny jej stanu oraz ustalenia kryteriów i warunków dalszej eksplo
atacji elementu.
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NON-DESTRUCTIVE TESTING TECHNOLOGY
APPLICATION IN AVIATION

Abstract
Due to the increasing demand of engineering structures assessment without destroying them

the field of non-destructive testing is developing in a wide range. Traditionally methods of
research are: visual, dye penetrant, magnetic particle, ultrasonic and radiographic are developed
for specialized techniques such as phased array ultrasonic testing or new technique of defects
detection such as acoustic or thetmographic method.

Non-destructive inspections are used due to the safety of the air elements and economic
consequences of the structures retraction from service. Inspections are carried out both at
the production stage and exploitation adjusted to specific materials.

The article presents some quality assessment methods of aircraft structures with examples of
research.
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Streszczenie
W pracy przedstawiono jeden ze sposobów analizy numerycznej oraz badań eksperymental-

nych zjawiska interferencji aerodynamicznej między śmigłowcem a obiektem znajdującym się
w jego bezpośredniej bliskości. Przeprowadzono badania eksperymentalne na modelu oraz obiek-
cie rzeczywistym śmigłowca W3-A SOKÓŁ podczas analizowania przypadku szczególnego, kiedy
śmigłowiec znajdował się w otoczeniu zabudowy miejskiej. Analizie poddano wpływ zjawiska in-
terferencji aerodynamicznej na obciążenia, opływ i własności śmigłowca w tych szczególnych
przypadkach jego użytkowania. Przedstawiono wyniki obliczeń wykorzystujących oprogramo-
wanie Fluent, odpowiedzi dynamicznych na zaburzenia symulacyjnego modelu wirnika śmigłowca
uwzględniającego deformacje łopat oraz rezultaty badań eksperymentalnych na modelach fi-
zycznych śmigłowca.

1. WPROWADZENIE W TEMATYKĘ ZAGADNIENIA

Zjawisko interferencji aerodynamicznej opływu śmigłowiec – obiekt jest zjawiskiem wystę-
pującym w akcjach ratowniczych, policyjnych i wojskowych podczas użytkowania śmigłowców
w pobliżu obiektów (budynków) o znacznych wymiarach geometrycznych oraz w akcjach ra-
townictwa wysokogórskiego i medycznego (Tatrzański Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe –
TOPR, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe – LPR). Analizie poddano wpływ zjawiska na obciążenia,
opływ i własności śmigłowca w tych szczególnych przypadkach jego użytkowania. Przedsta-
wiono wyniki obliczeń wykorzystujących program fluent. Określono odpowiedzi dynamiczne
na zaburzenia symulacyjnego modelu wirnika śmigłowca uwzględniającego deformacje łopat
oraz badania eksperymentalne w locie z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury pomia-
rowo – rejestrującej. Metody obliczeń opływu i wyznaczania obciążeń podano w [3]. Jako przy-
padek charakterystyczny podano przykład usytuowania śmigłowca w pobliżu ściany i podłoża.

A. Wpływ bliskości ścian budynku na śmigłowiec
Działanie w ograniczonej przestrzeni dobrze odzwierciedla przypadek otoczenia ścian. Dość

częstą tego typu fazą lotu śmigłowca są operacje w przypadkach startu spod hangaru, lądowa-
nia w bliskim sąsiedztwie budynków wynikającego z braku wolnej przestrzeni w terenach zur-
banizowanych. W tym celu przeprowadzono obliczenia porównawcze oddziaływania ściana –



podłoże – śmigłowiec. Spodziewano się, zgodnie z sugestią [1], że znaczne różnice będą wi-
doczne w usytuowaniu bocznym śmigłowca. Wielu autorów, bowiem prezentuje pogląd, że
układ zawirowań na wirniku, podczas startu śmigłowca w takiej konfiguracji (rys. 3) powo-
duje, iż w zależności od kierunku obrotów wirnika i pozycji śmigłowca względem ściany (lewym
lub prawym bokiem) może właśnie w wyniku asymetrii przepływu pojawić się moment po-
chylający lub zadzierający śmigłowca.

B. Wysoki zawis przy ścianie
Podczas wysokiego zawisu przy ścianie budynku, obserwuje się niewielki efekt przysysania

do ściany i konieczność poświęcenia większej uwagi sterowaniu kierunkowemu (rys. 1, rys. 2).
Efekt ten pojawia się w czasie pogody bezwietrznej po pewnym czasie (kilkudziesięciu sekund).
Zdaniem pilotów nie sprawia trudności kompensacja tego zjawiska sterami, ale trzeba ten efekt
mieć na względzie gdyż następuje niepostrzeżenie. Zaabsorbowany pilot wykonywaniem akcji
może zbyt późno zauważyć niebezpieczne zbliżenie śmigłowca do ściany.

Rys. 1. Układ linii prądu podczas zawisu wysokiego przy ścianie

Rys. 2. Mapa pola prędkości podczas zawisu wysokiego przy ścianie
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W tym celu wykonano analizy obliczeniowe oraz próby w locie. Wg obliczeń numerycznych
opływu istnieje zauważalna zmiana rozkładu prędkości indukowanych dla różnych pozycji śmi
głowca względem ściany.

Rys. 3. Obraz zawirowań „w narożu” podczas
startu śmigłowca [1]

Porównanie charakterystyk prędkości pionowej, dla usytuowań bocznych, zobrazowanej na
liniach odniesienia usytuowanych na kącie azymutu równym 90o (prawostronna) i 270o

(lewostronna) (rys. 4).

Rys. 4. Porównanie prędkości wzdłuż promienia wirnika dla:
„—„ prawostronnego, „ „ lewostronnego przypadku

zawisu przy ścianie

C. Lewostronna konfiguracja
Rozkład wektorów prędkości w centralnej części ściany, jest równomierny. Natomiast wir

napływający na wirnik nośny w przedniej części śmigłowca jest większy. Taka nierównomier
ność wynika właśnie z działania śmigła ogonowego, które asymetrycznie oddziaływuje na za
burzenia od wirnika nośnego.

Wyraźniejszy obraz wpływu zasysania przedstawiono za pomocą linii strumieni, których
przebieg jest zakrzywiony w kierunku ogonowym. Początek strumieni zaczepiono na linii prosto
padłej do płaszczyzny symetrii kadłuba i usytuowanej na powierzchni wirnika nośnego (rys. 5).
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Rys. 5. Rozkład strumieni zawirnikowych podczas zawisu lewym bokiem przy ścianie

D. Prawostronna konfiguracja
Rozkład linii prądu, w centralnej części ściany, nie wykazuje znaczącego wpływu wynikają

cego z prawostronnej aktywności śmigła ogonowego (rys. 6).

Rys. 6. Linie prądu przy ścianie  śmigło ogonowe skierowane „do ściany” [8]

Różnic związanych z wpływem ukierunkowania strumienia należy dopatrywać się w roz-
kładzie wektorów na powierzchni ziemi. Efektem intensywnego oddziaływania strumienia
powie-trza ze śmigła ogonowego od ściany jest interferencja z przepływem powietrza z wirnika
głównego (rys. 7). To powoduje wyraźne uformowanie obszaru o podwyższonej prędkości.

Układ zawirowań na wirniku, podczas startu śmigłowca „w narożu” powoduje, iż w zależ-
ności od kierunku obrotów wirnika i pozycji śmigłowca względem ściany (lewym lub prawym
bokiem) może w wyniku asymetrii przepływu pojawić się moment pochylający lub zadziera-
jący śmigłowiec. Taki efekt potwierdziły próby w locie przeprowadzone w PZL Świdnik [2]
rys. 13÷19. Wartości położenia tarczy sterującej w zależności od konfiguracji śmigłowca wzglę-
dem ściany, w porównaniu z niskim zawisem w oddaleniu od ściany oscylują wokół ±1o i są
możliwe do skompensowania przez pilota.
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Rys. 7. Rozkład linii prądu podczas zawisu „w narożu”

2. ANALIZA NUMERYCZNA ZJAWISKA INTERFERENCJI ŚMIGŁOWIEC – HANGAR

Szczególnie niebezpieczne zjawisko interferencji śmigłowiec – obiekt (hangar) może pojawić
się podczas wykonywania zawisu po zawietrznej za budynkiem lub nadbudówką budynku
o kształcie prostopadłościanu. Szczególnie niebezpieczne warunki odnoszą się do przypadków,
kiedy zawis wykonywany jest w niewielkiej odległości od szczytu obiektu i zapewniony jest
właściwy dystans zarówno od podłoża jak i przeszkody. Zjawisko takie może się potęgować,
jeśli wirnik jest na wysokości dachu. Wtedy strumień wywołany wirnikiem od strony na
wietrznej śmigłowca jest wypychany do góry, po minięciu krawędzi dachu jest zdmuchiwany
wiatrem nad śmigłowcem i może być zassany przez zawietrzną stronę dysku wirnika. Taki stan
może spowodować znaczne trudności w utrzymaniu poziomego położenia śmigłowca.

Obliczenia wykonane dla modelu 2D ilustrują możliwość zaistnienia takiego zjawiska. Po
winny być przeprowadzone badania eksperymentalne w swobodnym locie, początkowo na mo
delach z uwagi na ryzyko i nieznany przebieg zjawiska. Sterowanie śmigłowca zapobiegające
przechylaniu w celu utrzymania warunków równowagi pogłębia, bowiem nierównomierność
przepływu przez powierzchnię wirnika (rys. 8).

Rys. 8. Wyniki obliczeń programem Fluent dla zawisu po zawietrznej na średniej
wysokości za hangarem [7]

Modelowanie w „3D” (rys. 9) tego zjawiska nie potwierdziło aż tak drastycznego rozwoju za
wirowania, ale zaobserwowano dużą nierównomierność pola przepływu przez wirnik utrud
niającą sterowanie śmigłowcem. Pilot próbując zachować równowagę śmigłowca musi to
zjawisko wyeliminować asymetrycznym sterowaniem.
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Rys. 9. Zawis po zawietrznej na średniej wysokości za hangarem (nadbudówką) w proporcjach
wymiarowych ułatwiających pojawienie się szczególnego obrazu interferencji utrudniającej

sterowanie śmigłowcem. Model 3D. Widok z przodu, z góry i rozkład wzdłuż średnicy
prostopadle do ściany hangaru [7]

3. BADANIA EKSPERYMENTALNYCH INTERFERENCJI AERODYNAMICZNEJ UKŁADU
ŚMIGŁOWIEC – OBIEKT

Do pomiaru i rejestracji wybranych parametrów lotu użyto aparatury (rys. 10) wytypowanej
do prób przez Dział Automatyzacji Pomiarów i Przetwarzania Danych OAP [2]. W torach po
miarowych zabudowano filtry dolnoprzepustowe o odpowiednich częstotliwościach granicz
nych. Wymagania dotyczące częstotliwości próbkowania sygnałów oraz związanych z tym
filtrów opracowano odpowiednio dla danego parametru. Do określenia trajektorii lotu oraz
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prędkości poziomej śmigłowca względem ziemi użyto systemu GPS o częstości próbkowania
5Hz (GPS SMART ANTENNA).

Rys. 10. Aparatura pomiarowa do badań w locie

Do badań w locie wykorzystano także rejestrator lotu BUR-1-2 montowany fabrycznie na
pokładzie śmigłowca, przeznaczony do zapisu podczas lotu i utrwalenia informacji (wartości
parametrów) charakteryzującej: stan techniczny głównych systemów i urządzeń śmigłowca,
czynności załogi podczas lotu, aktualnego czasu lotu (h, min, s), parametrów identyfikacyjnych
śmigłowca (data lotu, numer lotu, numer śmigłowca). Urządzenie BUR-1-2 zapisuje informacje
z ostatnich 50±10 godzin lotu, po czym zapis jest kontynuowany przy automatycznym kaso-
waniu wcześniej zapisanej informacji. Układ pomiarowy BUR-1-2, wykorzystywany do tych
badań został opisany w [2]. Nagromadzone podczas lotu informacje na taśmie i po odczytaniu,
zdekodowaniu przez specjalistyczne urządzenie naziemne, typu BLACK-BOX (rys. 11), mogą
być przeanalizowane.

Rys. 11. System Black Box – widok połączeń czytnika z kasetą oraz komputerem

A. Wyniki badań eksperymentalnych zjawiska interferencji śmigłowiec – „ściana”
Dokonano analizy porównawczej wpływu bliskości budynku oraz wzajemnego oddziaływa-

nia generatorów wirowych śmigłowca na podstawie uzyskanych wyników z prób w locie na
obiekcie rzeczywistym śmigłowca W3-A SOKÓŁ i przedstawiono na rys. 12÷18.
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Rys. 12. Różnice pochylenia tarczy sterującej w niskim i wysokim zawisie w zależności od pozycji
śmigłowca względem ściany (alewym bokiem, bprawym) w badaniach w locie [7]

Rys. 13. Różnice przechylenia śmigłowca w niskim i wysokim zawisie w zależności od pozycji
śmigłowca względem ściany (alewym bokiem, bprawym) w badaniach w locie

Rys. 14. Różnice pochylenia śmigłowca w niskim i wysokim zawisie w zależności od pozycji
śmigłowca względem ściany (alewym bokiem, bprawym) w badaniach w locie
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Przeprowadzono analizę porównawczą dla zawisu śmigłowca na wysokości krawędzi dachu
hangaru zarówno przy lewostronnej jak i prawostronnej konfiguracji względem ściany, co
przedstawiają rys. 15÷16. Widoczne są znaczne różnice na wartościach odchylenia pedałów
śmigła ogonowego oraz pochylenia śmigłowca.

Rys. 15. Wartości parametrów dla zawisu wysokiego śmigłowca względem ściany
obiektu podczas badań eksperymentalnych w locie

Rys. 16. Wartości parametrów dla zawisu wysokiego śmigłowca względem ściany
obiektu podczas badań eksperymentalnych w locie
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Rysunek 17 oraz rys. 18 przedstawia wyniki uzyskane dla pomiarów przeprowadzonych na
śmigłowcu W3-A SOKÓŁ w konfiguracji prawostronnej oraz lewostronnej względem ściany
w pozycji niskiego zawisu (w narożu). Widoczne są różnice w przypadku przechylenia tarczy
sterującej oraz śmigłowca, co generuje wartość siły ok. 3000N.

Rys. 17. Wartości parametrów dla zawisu niskiego „w narożu” śmigłowca względem ściany
obiektu podczas badań eksperymentalnych w locie
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Rys. 18. Wartości parametrów dla zawisu niskiego „w narożu” śmigłowca względem ściany
obiektu podczas badań eksperymentalnych w locie

B. Pomiary rozkładów prędkości przy ziemi od śmigłowca będącego w zawisie
Podmuch wytwarzany przez wirnik w zawisie (rys. 19) może mieć wpływ na inne obiekty

znajdujące się w pobliżu. Przeprowadzono, zatem pomiary profilu rozkładu prędkości zabu-
rzeń i porównano z wynikami obliczeń programem fluent.

Rys. 19. Model profilu prędkości zaburzonej w pobliżu ziemi

Wybrano próbę wykonania niskiego zawisu i badanie zaburzeń opływu przez strumień za-
wirnikowy. W trakcie próby mierzone było pole prędkości wokół śmigłowca W trakcie pomia-
rów wykorzystano układ termometryczny typu AZ8901.

Stanowisko badawcze (rys. 20) składało się ze śmigłowca (1), układu pomiarowego (2) oraz
urządzenia rejestrującego (3).
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Rys. 20. Widok stanowiska badawczego wraz z zaznaczonymi głównymi elementami

Widok układu rejestrującego z elementem pomiarowym przedstawiono na rys. 21. Element
pomiarowy osadzony jest w specjalnym uchwycie, który umożliwia ustawienie przyrządu do
dla dokonania pomiaru – wybranej składowej wektora prędkości strumienia zawirnikowego.
W celu zminimalizowania zakłóceń od otoczenia urządzenie znajduje się na statywie. Statyw
został dociążony w celu zwiększenia jego stabilności w opływie zaburzonym strumieniami za-
wirnikowymi wirników.

Rys. 21. Widok urządzenia pomiarowego
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Anemometr turbinkowy typu AZ8901, przeznaczony jest do szybkiego pomiaru przepływu
powietrza i temperatury. Anemometry posiadają możliwość zapamiętania wartości minimalnej
i maksymalnej pomiaru oraz obliczania wymiany powietrza w czasie z uśrednieniem wyniku.

Parametry techniczne urządzenia: zakres pomiarowy przepływu: 0,7…35m/s; zakres po-
miarowy temperatury: –10÷50°C; błąd pomiaru: przepływ +/–2%; temperatura +/–0,6°C; roz-
dzielczość – przepływ 0,01m/s, temperatura 0,1°C; pomiar wielopunktowy; średni przepływ
z pomiaru wielopunktowego; wydajność w m3/s; funkcja min/max/avg/hold.

Schemat toru pomiarowego przedstawiono na rys. 22. Sygnały pomiarowe rejestrowane są
za pomocą termoanemometru CFMMASTER DCFM8901 rejestrującego dane z czujników za-
wartych w części pomiarowej. W czasie badań korzystano z oprogramowania DasyLab, w śro-
dowisku Windows XP.

Rys. 22. Układ toru pomiarowego: obiekt – układ termoanemometryczny – laptop
(układ rejestrujący)

W czasie badań stanowisko zostało odpowiednio oznakowane z naniesionymi punktami kon
trolnymi na poszczególnych punktach azymutalnych. Układ pomiarowy przesuwany był w kie
runku pionowym na statywie dla uzyskania większej liczby punktów kontrolnych w danym
punkcie azymutalnym.

Z przeprowadzonych pomiarów wybrano reprezentatywne wykresy i przedstawiono je na
rys. 23 oraz rys. 24, które to odpowiadają przypadkom analizowanym numerycznie i przed
stawionym na rys. 25 i rys. 26.

Rys. 23. Charakterystyka składowej prędkości poziomej Vy w funkcji czasu t
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Rys. 24. Charakterystyka składowej prędkości poziomej Vy w funkcji czasu t

Analogicznie dla powyższych przypadków wykonano charakterystyki na podstawie wyni
ków uzyskanych z analizowanego przypadku oprogramowaniem FLUENT. Poniższe rysunki
przedstawiają charakterystyki uzyskane na drodze numerycznej.

Rys. 25. Charakterystyka składowej prędkości poziomej Vy

Rys. 26. Charakterystyka składowej prędkości pionowej

Na rys. 25 oraz rys. 26 składowa oś pozioma przedstawia współrzędne punktów znajdują-
cych się w odległości 1.5R (promienia wirnika nośnego) od osi pionowej śmigłowca. Punkt
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o współrzędnej zerowej znajduje się na płaszczyźnie wirnika, natomiast punkty o współrzęd-
nych ujemnych znajdują się poniżej płaszczyzny wirnika nośnego.

Rys. 27. Charakterystyka uzyskanej składowej poziomej w funkcji czasu

Schemat zjawiska przedstawiony na rys. 19 przeprowadzono na śmigłowcach W3-A GŁUSZEC.
Wyniki przeprowadzonych pomiarów przedstawia rys. 27. Urządzenie pomiarowe znajdowało
się na wysokości 0,6m od ziemi i mierzono składową poziomą wektora prędkości strumienia
zawirnikowego wirnika nośnego.

4. PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE

W wyniku przeprowadzonej analizy numerycznej oraz badań eksperymentalnych interfe
rencji śmigłowiec – obiekt dla wybranych przypadków wzajemnej konfiguracji tu dla analizo
wanego przypadku bliskości ściany, stwierdzono, że w szczególnych przypadkach interferencja
w układzie śmigłowiecobiekt może mieć wpływ na parametry sterowania śmigłowcem i po
winna być uwzględniana przez pilota. Uzyskane wyniki badań symulacyjnych pozwalają na
ocenę wpływu zjawiska interferencji aerodynamicznej śmigłowiec – obiekt (o zróżnicowanym
kształcie geometrycznym) przed wykonaniem szczególnego zadania lotnego o przewidywa
nych utrudnieniach.
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AERODYNAMIC INTERFERENCE OF
THE HELICOPTER – OBJECT FLOW

Abstract
The paper describes one method of a numerical analysis and the experimental research on

the phenomenon of aerodynamic interference between a helicopter and an object located in its
immediate vicinity. Based on a model and a real helicopter W3-A SOKOL, the experiment concerned
the special case when a helicopter was in an urban area. The analysis focused on the impact of
aerodynamic interference on the loads, streamlining and properties of a helicopter in such special
use. The issues presented include the results of calculations using the Fluent software, dynamic
responses to the disturbance of a simulation model of a helicopter rotor including the deformation
of blades, and the results of the experimental studies on helicopter physical models.
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Streszczenie
Badania i eksploatację samolotów zasilanych biopaliwami rozpoczęto już na początku ery lot-

nictwa. Przed II wojną światową brał udział w takich pracach Instytut Lotnictwa, który opraco-
wał biopaliwo lotnicze z dodatkiem ok. 15-17% etanolu tzw. BAB o liczbie oktanowej 76 i BABC
liczbie oktanowej 86, powszechnie używane potem w polskim lotnictwie. Podobnych biopaliw lot-
niczych używano także w różnych okresach II wojny światowej w lotnictwie wielu państw świata.
Po wojnie wkroczyły szeroko na rynek lotnicze paliwa węglowodorowe wytwarzane z ropy nafto-
wej, której wzrost cen w efekcie wyczerpywania się złóż zwrócił uwagę na biopaliwa najpierw za-
stosowane w transporcie drogowym, a obecnie wkraczające do lotnictwa komercyjnego, General
Aviation oraz lotnictwa wojskowego, w tym szkolenia pilotów. Wagę problemu biopaliw dla
Europy i jej lotnictwa podkreśla obecnie opublikowana w lipcu nowa strategia „Strategic Research
Agenda 2010 Update – innovation driving sustainable biofuels”. W referacie przedstawiono różne
przykłady badań i eksploatacji różnych biopaliw lotniczych prowadzonych obecnie w wielu kra-
jach, stosowanych w samolotach z różnymi typami silników (turbinowe, tłokowe i nawet rakie-
towe) w tym także na obecnie eksploatowanych poza Polska wprawdzie samolotach rolniczych
PZL „Mielec” M18 „Dromader” z silnikami tłokowymi ASz 62 z PZL „KALISZ”, o czym przekonała
się specjalna misja przedstawicieli PZL Mielec, PZL Kalisz z Instytutem Lotnictwa w Brazylii.

1. WSTĘP

Światowe zasoby ropy naftowej kurczą się zgodnie z tzw. krzywa dzwonową. Toczy się walka
o kontrolowanie obszarów bogatych w ropę naftową w różnej formie, a jej cena rośnie skokowo
w zależności od sytuacji politycznej. Dodatkowym elementem jest wzrastające w tempie
ok. 2,9% roczne zużycie paliw w wyniku włączania się do światowej konkurencji coraz to
nowych, bardziej aktywnych partnerów z wielu kontynentów. Stosowne akty prawne przy
spieszają w transporcie drogowym wdrażanie paliw alternatywnych we wszystkich krajach
świata. Warto zaznaczyć, że bioetanol (z głównie z trzciny cukrowej i kukurydzy) stanowi dwie
trzecie, a estry z roślin oleistych (rzepak, palma, soja) jedna trzecią całkowitej produkcji bio
paliw. Przewidywane jest powszechne wprowadzenie tzw. paliw II generacji z roślin nie uży
wanych w produkcji żywnościowej o zwiększonej wydajności z hektara rocznie (jak np.



lnianka, jatropha) i nowych technologii ich przetwarzania. III generacja biopaliw – to paliwa
z mikroalg, których wydajność przy użyciu zaawansowanych technologii upraw i produkcji
(np. tzw. metodą plazmową) wzrośnie 150 razy i więcej w porównaniu z wydajnością z rze
paku wynosząca ok. 1 tony paliwa rzepakowego z hektara! Wg NASA zagospodarowany mi
kroalgami obszar wielkości stanu Wisconsin (równy Belgii w Europie) wystarczyłby na
pokrycie zapotrzebowania całego światowego lotnictwa na paliwo lotnicze typu JetA1. Sztucz
nie wywoływany problem biopaliwa contra produkcja żywności umiera śmiercią naturalną.
Nasila się proces wprowadzania rożnych biopaliw do lotnictwa. W Unii Europejskiej w lipcu
bieżącego roku proponuje się nową zmodyfikowaną strategię w postaci dokumentu: „STRATEGIC
RESEARCH AGENDA 2010 UPDATE – innovation driving sustainable biofuels”. Z drugiej strony
istnieją jeszcze naturalne reakcje przeciwne powszechnemu wdrażaniu biopaliw z uwagi na
nie do końca rozpoznane walory eksploatacyjne szczególnie w lotnictwie jak np. koalicja na
rzecz zachowania ołowiowego paliwa lotniczego AvGas (The Avgas Coalition), w skład której
wchodzą przedstawiciele przemysłu lotniczego oraz naftowego, wspólnie ze Stowarzyszeniem
Pilotów i Właścicieli Samolotów – (AOPA), choć i oni zdają sobie sprawę, że nowe, lepsze paliwa
będą wdrażane. Przewidywany jest rozwój gwałtowny małego lotnictwa – tzw. General Aviation
(Agenda for Sustainable Future in General and Business Aviation 2008/2134 (INI)!), które jak
wiadomo stosuje paliwo ołowiowe AvGas 100LL, znormalizowane w 1934 roku (standard
X3575 dla benzyny lotniczej AvGas 100/130 o L.O.100/130).

Liczne projekty europejskie realizowane w ramach 7 FP, w tym koordynowany przez
Instytut Lotnictwa projekt EPATS planują wykorzystanie i rozwój infrastruktury sieci lotnisk
i infrastruktury nawigacyjnej. Potencjalnie daje to możliwość zaistnienia w 2020 floty liczącej
około 90 tysięcy małych samolotów. Masowość takiego nowego środka transportu w skali całej
Europy stanowić może wyzwanie dla uregulowania spraw nowego alternatywnego paliwa dla
tego typu lotnictwa. Żywa jest idea jednolitego paliwa dla silników tłokowych (Diesle w lotnic
twie) i turbinowych, także ze względów militarnych.

Od końca lat 80ych podejmowane są wysiłki badawcze, loty demonstracyjne jak i wzrasta
liczba eksploatowanych doświadczalnie samolotów. Badacze potwierdzają walory biopaliw
I generacji takie jak poprawa własności eksploatacyjnych, wyrażającą się w wydłużeniu czasu
eksploatacji silników i aparatury paliwowej, obniżeniu emisji gazów cieplarnianych, wzrostem
mocy silników, przy niewielkiej ilości zmian. Wysiłki badaczy aktualnie wsparły wielkie firmy
lotnicze pracujące w obszarze cywilnym i wojskowym. Nie wszyscy są o tym jednak przeko
nani, jednak warto przypomnieć na początek kilka zapomnianych faktów historycznych.

2. TROCHĘ HISTORII

Badania i eksploatację samolotów zasilanych biopaliwami rozpoczęto już na początku ery
lotnictwa. Przed II wojną światową brał udział w takich pracach między innymi także nasz kraj.
Instytut Lotnictwa opracował biopaliwo lotnicze z dodatkiem ok. 1517% etanolu tzw. BAB
o liczbie oktanowej 76 i BABC liczbie oktanowej 86, powszechnie używane potem w polskim
lotnictwie zarówno w cywilnym jaki wojskowym. Warto dodać, że paliwo to było zamienni
kiem do paliwa niemieckiego B4, o liczbie oktanowej 87, produkowanego głownie z ropy
rumuńskiej. Dodając metanol lub podtlenek azotu Niemcy poprawiali liczbę oktanową, ale sil
niki tracily trwałość wskutek wzrostu mocy. Braki paliwowe pod koniec wojny w dostawach
ropy zmuszały Niemców do stosowania paliw alternatywnych otrzymywanych metodą Fischer
Tropscha (FT), która aktualnie usprawniona znajduje także zastosowanie do otrzymywania
paliw kolejnych generacji.
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3. BADANIA I EKSPLOATACJA BIOPALIW OBECNIE

Zainteresowanie użyciem paliw alternatywnych w lotnictwie odżyło bowiem na przełomie
lat 90, głównie w USA, a następnie w Brazylii, która kontaktowała się w tej sprawie z PZL Rzeszów.
Około 1980 roku w Baylor University prof. dr Max Shauck – dyrektor Centrum Rozwoju
Lotniczych Paliw Odnawialnych Uniwersytetu Baylor w Teksasie rozpoczął prace nad zastoso
waniem etanolu i estrów (sojowych) jako paliw lotniczych. Podczas prób silnikowych z etano
lem stwierdził wydłużenie się czasu przeglądu tzw. TBO niemal dwukrotnie, brak zjawiska
detonacji. Modyfikacje dotyczyły jedynie układu paliwowego w celu zwiększenia przepływu
paliwa w zależności od typu samolotu i stopnia sprężania od 1019% rekompensującego
zmniejszona wartość opałową etanolu (27,2MJ/kg wobec 44,2MJ/kg dla benzyny lotniczej
AvGas). Udowodniono, że etanol może być stosowany w silnikach o stopniu sprężania do 15.
Następnie w 1989 roku, pierwszy raz w historii Max Shauck odważył się na lot na czystym eta
nolu przez Atlantyk. Towarzyszyła mu w tym locie jego żona Grazia Zanin. Za przelot ten od
znaczony został czwartą z kolei prestiżową lotniczą nagrodą HARMON TROPHY. Instytut
Lotnictwa miał przyjemność gościć odważną dwójkę pilotów w dniu 30.09.2002 roku i wysłu
chać seminarium p.t. „Review of biofuel activities in aviation”. Max Shauck informuje o 6000
godzin nalotu na etanolu oraz uzyskaniu STC dla 12 różnych konstrukcji samolotów : Bellanca
Decatthlon,, Pitts Special S1c, Cessna 182, Piper Aztec, Siae Marchetti SF 260, Storck Weallaby,
Velocity, Pitts 2B, Piper Pawnee, Cessna 182, Pitts 2B EXP, CESSNA 172. zgodnie z procedurami
certyfikacyjny zaaprobowanymi przez FAA. W Baylor University przebadano także biopaliwa na
silnikach turbinowych. Były to mieszanki biopaliwa sojowego B100 z eterem ETBE i etanolem,
zmieszanym z JetA i Biodiesel w ilości 5, 10, 15, 20, 25%. Loty na samolocie Beechcraft King Air 90
z mieszankami 20% Biodiesla 80% JetA1 potwierdziły dobre własności lotne samolotu
i znaczne zmniejszenie zadymienia i emisji składników spalin. Z uwagi na duże ilości paliwa
lotniczego zużywanego w silnikach turbinowych, a niedługo już także w lotniczych silnikach
Diesel’a Max Shauck uważał od lat, że będzie to miało znaczny wpływ dla rozwoju lotniczych
biopaliw. W 2007 roku prof. Shauck wraz z grupa pilotów Carol Sugars i Douglas Rodante odbył
pierwszy lot na czechosłowackim odrzutowym samolocie „Aero L29 Delfin” zasilanym 100%
Biodieselem! Loty potwierdziły, że można latać na tym paliwie nawet na wysokościach 40 000 stóp
przy znacznej redukcji NOxów. Prace Maxa Shaucka znalazły naśladowców w wielu ośrodkach,
a on sam ostatnio prowadzi prace w Houston University.

W Dakota State University zespół dr. Heldera prowadzi od 1996 roku interesujący program
zastosowania paliwa lotniczego nazwanego AGE 85 o liczbie oktanowej motorowej 106 i wła
snościach zbliżonych do czystego etanolu, zawierającego w swoim składzie 8090v/v % eta
nolu, 0,51,0v/v % Biodiesla, 1020v/v % izomeratu pentanu o złożonym składzie Certyfikaty
STC na zasilanie paliwem AGE 85 uzyskały samoloty Cessna 180/182s, Mooney, Grummann
Ag Cat, Piper Seneca.

Podobne prace z europejskim samochodowym paliwem E85 wg normy CWA 152932005E
wykonano ostatnio na tłokowym silniku lotniczym „Franklin” w Instytucie Lotnictwa. Prosta za
miana rodzaju paliwa z AvGAs 100LL na E85 w silniku zasilanym gaźnikowo powodowała spa
dek mocy maksymalnej o ok. 3...4% i wzrost jednostkowego zużycia paliwa o ok. 17% z powodu
mniejszej wartości opałowej paliwa etanolowego. Uzyskiwany wzrost mocy silnika wynika
z faktu wyższego ciepła parowania alkoholu, który odparowując schładza cylindry. Najlepsze
rezultaty uzyskano zastępując gaźnik niskociśnieniowym układem wtryskowym. Wyniki badań
potwierdzają dobre własności ekologiczne paliwa E85 jako paliwa lotniczego. Na całym polu
charakterystyki pracy silnika obserwujemy niemal 3 krotny spadek węglowodorów, dwukrotny
spadek tlenku węgla i niewielki przyrost tlenków azotu przy ogólnie niskim ich poziomie.
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Wdrożeniem wyników prac zainteresowane są w Polsce firmy związane z małymi silnikami lot
niczymi jak Franklin Aircraft Engines z Grudziądza i Vaxell sp. z o.o. z Bydgoszczy. Własności sil
ników przy zasilaniu paliwem E85 („bezołowiowym”) poprzez układ wtryskowy można
jeszcze poprawić przez sterowanie wielkością dawki z wykorzystaniem sygnału sondy lambda,
mierzącej tlen w spalinach, która nie może być używana, jeśli spaliny zawierają związki oło
wiu (sonda jest nimi zatruwana).

Aktualnie najbardziej interesujące prace nad konkurencyjnym, do E85 i AGE 85, paliwem
syntetycznym z biomasy (m.in. z sorgo), nazwanym „100SF” prowadzone są przez prof. Jana
Ruska z Purdue University’s School of Astronautics and Aeronautics Engineering, założyciela
firmy Swift Enterprices Ltd. Paliwo to nie zawiera związków tlenowych i składa się z 82,5%
m/m mesitylenu i 16,9% m/m isopentanu przy śladowych zawartościach innych węglowodo
rów. Po wstępnych pomyślnych próbach firma Swift rozpoczęła prace z FAA (Federal Aviation
Administration) i przeprowadziła 150 godzinne badania silnikowe (Lycoming I0 540 K) pod
jej nadzorem paliwa określonego jako „UL 102”. Badania potwierdziły dobrą jakość paliwa, ni
skie zużycie części i brak zanieczyszczeń w silniku, jedynie przepona pompy paliwa wykazała
lekka deformację  szczegóły można znaleźć w stosownym raporcie FAA, proponującym dalsze
badania. Loty na tym paliwie wykonywane są obecnie m.in. na samolocie dwusilnikowym Piper
Seminole z EmbryRiddle Aeronautical University, jednym z najpopularniejszych 2 silnikowych
samolotów szkoleniowych w USA. Wybór samolotu z tego uniwersytetu nie jest przypadkiem,
bo uniwersytet przygotowuje się w swojej szkole pilotów do zmiany ok. 50% swojej floty
(tj. ponad 40 samolotów Cessna 172) na bardziej ekologiczne paliwa. Firma Swift twierdzi, że
zacznie już budować pierwsze instalacje pilotażowe, a uzyskane na jesieni 2010 roku paliwo
100SF będzie tańsze od paliwa AvGas. Z przedstawionego poniżej porównania podstawowych
własności omawianych biopaliw widać, że może ono być najlepszą alternatywą dla silników
tłokowych (patrz tab. 1).

Tabela 1

Warto także wspomnieć o interesujących pracach w Brazylii, gdzie w Departamencie
Lotnictwa na Uniwersytecie w Sao Paulo w roku 1995 inż. Waterhouse wytypował do prób na
etanolu samolot PZL 26 „Mewa” z silnikami PZL Franklin produkowanymi wówczas w Rzeszowie.
Nie doszło jednak do porozumienia z PZL Rzeszów, jak podają, na skutek „commercial
problems”. Brazylijczycy zajęli się więc certyfikacją swojego samolotu EMB 202 Ipanema.
W 2004 roku firma Neiva (własność 100% Embraer) ze wsparciem ze strony agencji CTA (Centro
Technico Aeroespacial) i firmy Textron Lycoming oraz Hartzell otrzymała certyfikat na ten
samolot rolniczy z silnikiem Lycoming 0 540-K1J5D zasilany etanolem, które zarejestrowano
w Brazylii pod nazwa AvAlc, jak podawała prasa. W rzeczywistości, jak stwierdziła nasza misja
techniczna, samoloty używają etanolu AEHC (92,6-93,8% etanolu) Silnik Lycoming o mocy 300 KM
o zwiększonej dzięki etanolowi mocy o ok. 5% ma wydłużona trwałość o min. 20%-80%
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i poprawione własności ekologiczne. Ten pierwszy na świecie samolot etanolowy produko-
wany seryjnie otrzymał dwie najbardziej prestiżowe międzynarodowe nagrody w roku 2005:
Scientific American 50 Award i Flight International Aerospace Industry Award w kategorii
General Aviation za wybitne wdrożenie nowych alternatywnych technologii. Spowodowało to
masowe nieoficjalne wykorzystanie etanolu jako paliwa lotniczego i w Brazylii zaczęły latać na
tym paliwie tysiące nie certyfikowanych samolotów innych producentów, co stanowi poważny
problem dla władz lotniczych. Planuje się certyfikację samolotów produkowanych w Brazylii
znanych pod nazwą Sertanejo, Minuano, Carioca, Corisco, Neiva P-56, Cap-4, Piper PA-18,
Seneca – Cessna 182 Skylane, Cessna 188 Avwagon!!! W związku z powyższym zorganizowana
została wizyta specjalistów lotniczych z Polski z PZL Mielec, WSK Kalisz i Instytutu Lotnictwa
w celu sprawdzenia faktu używania tego paliwa w naszych samolotach „Dromader” (fot. 1).
Potwierdziliśmy używanie etanolu jako paliwa lotniczego na kilku różnych typach samolotów
przy niewielkich usprawnieniach i wydłużeniu resursu z dobrymi rezultatami (fot. 2).

Fot. 1. Wizyta specjalistów lotniczych z Polski w Brazylii
przy samolocie „Dromader” wraz z autorem referatu

Fot. 2. B. dobry stan silnika po pracy na etanolu przy przedłużonym czasie pracy
(z lewej charakterystyczny nalot w rurze wydechowej – metanamina)
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Próbki etanolu wraz z certyfikatem pobrane ze zbiornika samolotu, który wylądował po cało-
dziennym locie przebadano w Instytucie Lotnictwa. Paliwo zawierało 7,5% wody przy mocy
pozornej etanolu 95,2°IPNM wg ASTMD 4052. Podczas wizyty dotyczącej certyfikacji
Dromadera w Brazylii przez CTA (Centro Technico Aeroespacial) nasza misja została b. ser-
decznie tam przyjęta i otrzymaliśmy stosowne dokumenty i wymagania dotyczące certyfikacji
na etanol. Aktualnie ocenia się, ze samoloty rolnicze wylatały tam bezawaryjnie na etanolu ok.
600 000 godzin.

Dzięki informacjom z Brazylii i naszej misji specjalnie zorganizowane konsorcjum (z udzia
łem Instytutu Lotnictwa) dostało z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego środki na za
stosowanie etanolu jako paliwa w naszych samolotach rolniczych – realizacja nie doszła do
skutku w związku z procesem prywatyzacji zakładów lotniczych. W Brazylii natomiast obser
wuje się obecnie zwiększenie użycia etanolu jako paliwa lotniczego. W roku 2008 siły po
wietrzne tego kraju zamówiły modyfikację 90 używanych przez nie szkolnych samolotów T25
na etanol. Powstają także nowe konstrukcje na to paliwo jak nowy brazylijski samolot IPE 25
G. Embraer planuje także użycie biopaliw w roku 2012 na swych samolotach typu EJet z silni
kami General Electric GECF 34 przy użyciu specjalnej technologii firmy Amyris Biotechnologies
otrzymującej paliwo typu JetA z trzciny cukrowej. Firma ta korzysta z biologii syntetycznej, mo
dyfikując proces fermentacji, dzięki zmianom genetycznym drożdży, które produkują odpo
wiednie węglowodory. Technologia może być w prosty sposób zaadaptowana w istniejących
wytwórniach etanolu. Nie wyklucza się także w Brazylii innych rodzimych surowców do pro
dukcji biopaliw w tym mikroalg.

Na świecie aktywnie do problemu biopaliw włączyły się obecnie linie lotnicze komercyjne
wykorzystujące samoloty Boeinga z silnikami różnych producentów i biopaliw wg różnych tech
nologii i odbyły się kilkugodzinne demonstracyjne loty.

Tabela 2

Warto zauważyć, że technologia biopaliwa była przygotowana w ramach programu finanso
wanego przez Agencja DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) przez UOP LLC
z grupy Honeywell Company, która opracowała usprawniony syntetyczny proces otrzymywa
nia paliwa z lnianki i jatrophy porównywalnego z paliwem JetA1. Prace nad paliwem z lnianki
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prowadzono także w Instytucie Lotnictwa w latach 199294 przy współpracy z SGGW Warszawa
i Zakładami Azotowymi w Kędzierzynie Koźlu, gdzie wykonano pierwsze partie paliwa, ale
w dostępnej wówczas technologii transestryfikacji.

Tabela 3

Specjalnie powołany zespół CAAFI – Commercial Aviation Alternative Fuels Initiative współ
pracuje z ASTM nad problemem certyfikacji paliwa i rewizji norm ASTM D756609. Szef alter
natywnego programu badań w Airbusie uważa, że nadszedł czas, aby uzgodnić działania
i dzielić się wiedzą, aby obniżyć koszty badań, zmierzających do tego samego celu w różnych
miejscach. Specjalna podkomisja DO2J omawiała te problemy zgłaszane przez CAAFI min. na
spotkaniu w Warszawie. Przewiduje się, że proces certyfikacji będzie ukończony w roku 2011,
a produkcja paliw na skalę przemysłową będzie gotowa na przełomie lat 2015/16. Wykorzy
stane będą tutaj m.in. długoletnie doświadczenia firmy SASOL z RPA, której 1,5 miliona litrów
zmodyfikowanej mieszanki 50/50 dostarczone do prób w lipcu 2008 roku jest używane pod
nadzorem Alternative Fuels Certification Center z USAF. W badaniach w locie uczestniczy kilka
samolotów w tym F16 z Lockheed Martin, Reaper z General Atomic, T6 z Beechcraft, KC135
z Boeing, B2 z Northrop Grumman i śmigłowiec Black Hawk z firmy Sikorsky. Niedawno także
w czasie obchodu Dnia Ziemi w Waszyngtonie zaprezentowano w locie samolot F18 Super Hornet
z Navy and Marine Cors zasilany biopaliwem. Biopaliwa weszły także do nowego typu sportu
lotniczego i są używane w samolotach rakietowych Rocket Racine League używających etanolu
i ciekłego tlenu jako paliwa w swoich silnikach!

Fot. 3. Samolot rakietowy na etanol źródło: Aerospace Testing International

152 BADANIA I EKSPLOATACJA SAMOLOTÓW ZASILANYCH BIOPALIWAMI



4. PODSUMOWANIE

Podsumowując, badania i eksploatacja samolotów wszystkich kategorii zasilanych biopali-
wami weszły w końcową fazę i jak powiedział Bill Glover, odpowiedzialny za rozwój i wdraża-
nie w firmie Boeing globalnej strategii ochrony środowiska naturalnego, na konferencji
„KIERUNEK CZYSTE NIEBO” w dn. 6.05.2010 r. w PLL LOT w Warszawie: „Nie ma odwrotu od
biopaliw w lotnictwie”.
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ZBIGNIEW PĄGOWSKI

INVESTIGATIONS AND EXPLOITATION OF
BIOFUEL AIRCRAFTS

Abstract
The paper presents elements of research and application of biofuels in aviation from efforts of

Institute of Aviation before II WW with BAB with and BABC fuels used by Polish civil and military
aviation to recent work of well known commercial and military aircraft and aviation engines
manufacturers. Also exploitation of agriculture and GA aircraft related to access from tests in Brazil
and USA is included. Now following the success of flight tests application of biofuels in aviation is
before us. The process of approval indicate that certification of biofuels is expecting within 2011
and production within 2015/16. There will be considered that due to the specificity of the biofuels
and process of production (ethanol or babassu, camelina, algies) system of international bodies
begin harmonization.
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SYMULACJA STARTU WIATRAKOWCA W OPARCIU
O PROGRAM FLUENT Z MODUŁEM VBM

WIEŃCZYSŁAW STALEWSKI

Instytut Lotnictwa

Streszczenie
Przedstawiono metodykę numerycznej symulacji nieustalonego lotu statku powietrznego typu

wiropłat, która bazuje na sprzęgnięciu kilku modeli obliczeniowych z dziedziny mechaniki pły-
nów, mechaniki ciała stałego oraz mechaniki lotu. Cechą wyróżniającą opracowaną metodykę
jest to, że w czasie symulacji lotu wyznaczane jest na bieżąco zmienne w czasie pole przepływu po-
wietrza wokół wiropłata. Realizowane to jest na drodze rozwiązania niestacjonarnych równań
Naviera-Stokesa. Symulacja lotu wykonywana jest w całości za pomocą programu FLUENT uzu-
pełnionego dodatkowymi, wyspecjalizowanymi modułami użytkownika, z których najistotniejszy –
Virtual Blade Model (VBM) modeluje uśrednione w czasie efekty przepływu indukowanego przez
układy wirujących powierzchni nośnych.

Opracowaną metodykę zastosowano do symulacji startu wiatrakowca, z uwzględnieniem
wpływu bliskości ziemi oraz specyfiki mechaniki lotu tego typu wiropłata. Symulacje dotyczyły
dwóch odmiennych technik startu: startu z rozbiegiem – zbliżonego swym charakterem do startu
samolotu, oraz startu bezrozbiegowego podobnego do startu śmigłowca. Omówiono rezultaty wy-
konanych przykładowych symulacji startu wiatrakowca.

WYKAZ OZNACZEŃ

H wysokość lotu wiatrakowca
t czas
TR siła ciągu wirnika nośnego
TP siła ciągu śmigła
V prędkość przepływu powietrza wokół wiatrakowca
VF prędkość lotu wiatrakowca
X horyzontalne położenie wiatrakowca
φ kąt pochylenia wirnika nośnego
θP kąt skoku ogólnego łopat śmigła
θR kąt skoku ogólnego łopat wirnika nośnego
ΩP prędkość obrotowa śmigła
ΩR prędkość obrotowa wirnika nośnego



1. WPROWADZENIE

Komputerowa symulacja lotu statku powietrznego typu wiropłat jest bardzo złożonym pro
blemem obliczeniowym. Metody rozwiązujące to zagadnienie muszą się zmierzyć z zamodelo
waniem szeregu niestacjonarnych zjawisk z dziedziny mechaniki płynów i mechaniki ciała
stałego oraz z wzajemnym oddziaływaniem tych dwóch ośrodków. W przypadku lotu wiropłata
charakterystyczne jest występowanie dwóch skal czasu: jednej związanej z poruszającymi się
bardzo szybko wirującymi powierzchniami nośnymi i drugiej dotyczącej relatywnie małych
prędkości postępowych całego statku powietrznego. Stwarza to istotne problemy przy całko
waniu równań ruchu wiropłata oraz doborze odpowiedniego kroku czasowego.

Jednocześnie istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na tego typu metody symulacyjne.
Dotyczy to przede wszystkim ich wykorzystania w procesie projektowania nowych konstruk
cji lotniczych. Na etapie wstępnego projektowania metody obliczeniowe pozwalają wypracować
możliwie optymalną koncepcję wiropłata. Dodatkowo część stanów lotu, zwłaszcza lotu nie
ustalonego, nie jest możliwa do zamodelowania w badaniach tunelowych a nawet, ze względu
na bezpieczeństwo pilota, w badaniach w locie. W takim przypadku metody obliczeniowe mogą
stanowić jedyne dostępne narzędzie badawcze.

Metody rozwiązujące pełne, sprzężone układy równań opisujących rozważane zjawisko lotu
wiropłata wymagają użycia bardzo złożonych algorytmów obliczeniowych oraz potężnej mocy
komputerów, na których są realizowane i w chwili obecnej raczej nie mogą być uważane za uży
teczne narzędzie wspierające proces projektowania. Należy jednak podkreślić, że ze względu
na bardzo szybki rozwój sprzętu komputerowego i technik obliczeniowych, w najbliższej przy
szłości tego typu metody będą coraz szerzej rozwijane i wdrażane.

Na przeciwnym biegunie w stosunku to takiego podejścia znajdują się metody bazujące na
znacznie uproszczonych modelach obliczeniowych. Dotyczy to w szczególności uproszczonego
modelowania zjawisk przepływowych. W takim podejściu, aby określić wzajemne oddziały
wania płynnego ośrodka i bryły wiropłata najczęściej bazuje się na odpowiednio zaadoptowa
nej Teorii Elementu Łopaty. Wykorzystuje się przy tym przygotowane wcześniej dane
aerodynamiczne, którymi zazwyczaj są charakterystyki aerodynamiczne kadłuba, usterzeń,
profili łopat wirnika lub śmigła, itp. Wiele programów obliczeniowych opartych na takim po
dejściu znalazło ugruntowaną pozycję w dziedzinie komputerowej symulacji lotu i wspoma
gania projektowania wiropłatów. Przykładem mogą być programy CAMRAD [4] i FLIGHTLAB [5].

W niniejszej pracy przedstawiono metodę symulacji lotu statku powietrznego typu wiropłat,
którą można określić jako pośrednią pomiędzy metodami uproszczonymi a metodami rozwią
zującymi pełne, sprzężone układy równań mechaniki płynów i mechaniki ciała stałego. Istotą
zaproponowanej metodyki jest założenie, że przepływ powietrza wokół odbywającego lot wi
ropłata jest wyznaczany w oparciu o bardzo rozwinięty model obliczeniowy, na drodze roz
wiązania niestacjonarnych równań NavieraStokesa – URANS (Unsteady ReynoldsAveraged
NavierStokes). Równania te rozwiązywane są za pomocą programu FLUENT [1] i cały kod sy
mulacji lotu wiropłata został osadzony w tym programie w postaci dodatkowych modułów
użytkownika UDF (User Defined Function). Równania URANS rozwiązywane są na bieżąco
w trakcie trwania symulacji lotu, jednakże są one całkowane tylko w odniesieniu do skali czasu
związanej z ruchem całej bryły wiropłata. Efekt wirujących powierzchni nośnych i ich wza
jemnego oddziaływania z płynnym ośrodkiem jest rozpatrywany jako uśredniony w czasie
i modelowany za pomocą modułu Virtual Blade Model (VBM) [2]. Dodatkowe moduły UDF roz
wiązują równania mechaniki lotu wiropłata oraz modelują efekty poruszania się ciała stałego
w płynnym ośrodku.
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W pracy przedstawiono przykłady zastosowania opracowanej metodyki do symulacji startu
wiatrakowca. Jest to statek powietrzny cięższy od powietrza (aerodyna) z rodziny wiropłatów,
wyposażony w wirnik nośny i śmigło. W trakcie lotu wirnik nośny wiatrakowca nie jest napę
dzany silnikiem, lecz obraca się dzięki zjawisku autorotacji powstającemu na skutek ruchu po
stępowego wiatrakowca względem powietrza. Ruch postępowy jest efektem działania siły
napędowej śmigła. Schemat geometrii wiatrakowca będącego przedmiotem badań opisanych
w niniejszej pracy przedstawiono na rys. 1.

Rys. 1. Geometria wiatrakowca

Wiatrakowiec wyposażony jest w dwułopatowy wirnik wahliwy, trójłopatowe śmigło typu
ciągnącego, podwozie przednie oraz usterzenie typu „V” pełniące jednocześnie funkcję podwo
zia tylnego. W pracy przedstawiono przykładowe symulacje dwóch typów startu wiatrakowca:
startu z krótkim rozbiegiem oraz startu bezrozbiegowego. Niezależnie od typu startu na jego
przebieg, zwłaszcza w początkowej fazie, istotny wpływ ma bliskość ziemi, powodując m.in.
efekt zwiększenia siły ciągu wirnika nośnego. Dlatego też założono, że we wszystkich symula
cjach startu efekt bliskości ziemi będzie odpowiednio zamodelowany. Przeprowadzone symu
lacje miały na celu dostarczyć konstruktorom wiatrakowca informacji niezbędnych do oceny
poprawności przyjętych założeń konstrukcyjnych z punktu widzenia możliwości wykonania
prawidłowego i bezpiecznego startu.

2. METODYKA SYMULACJI LOTU WIROPŁATA

Komputerowe symulacje startu wiatrakowca wykonano za pomocą programu FLUENT roz
budowanego o następujące moduły UDF:
• Virtual Blade Model,
• Flight Dynamics,
• Kinematics.
Ogólny schemat blokowy nowoopracowanej metodyki symulacji lotu wiropłata przedstawiono
na rys. 2. Całość oprogramowania została osadzona w programie FLUENT. Jest to komercyjny
program umożliwiający modelowanie szerokiej klasy przepływów w oparciu o rozwiązanie
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równań Naviera-Stokesa metodą objętości skończonych. Równania przepływu, wyrażające za-
sady zachowania wielkości fizycznych (masy, pędu, energii, itp.) w płynnym ośrodku, rozwią-
zywane są w założonym obszarze modelowanym za pomocą siatki obliczeniowej. W przypadku
symulacji startu wiatrakowca rozwiązywane były niestacjonarne równania przepływu URANS
z modelem turbulencji Spalarta-Almarasa. W oparciu o taki model obliczeniowy analizowano
nieustalony ruch wiatrakowca w nieruchomym, płynnym ośrodku. Specyfika rozpatrywanego
zagadnienia polegała na tym, że niestacjonarność dotyczyła nie tylko zmiennych w czasie pa-
rametrów przepływu, ale również zmiennego kształtu obszaru, w którym przepływ jest mo-
delowany.

Rys. 2. Schemat blokowy opracowanej metodyki symulacji lotu wiropłata

Opracowany model obliczeniowy geometrii wiatrakowca przedstawiono na rys. 3. Po-
wierzchnie kadłuba, usterzenia i podwozia zostały zamodelowane w postaci powierzchni ma-
terialnych (warunek brzegowy typu wall) aproksymowanych siatkami trójkątnymi lub
czworokątnymi. Dodatkowo prawa i lewa część usterzenia typu „V” zostały nieznacznie odsu-
nięte od powierzchni kadłuba, aby umożliwić w trakcie symulacji lotu ich wychylanie, co jed-
nak w prezentowanych w niniejszej pracy symulacjach startu nie było wykonywane.
Powierzchnia ziemi została zamodelowana siatką trójkątną i na niej również zadano warunek
brzegowy typu wall. W celu zapewnienia dobrej jakości siatki obliczeniowej założono, że w cza-
sie postoju na pasie startowym koła podwozia nie stykają się bezpośrednio z ziemią, lecz są od
niej oddalone o pewną nieznaczną odległość. Wirujące powierzchnie nośne: łopaty wirnika
nośnego i śmigła nie zostały geometrycznie odwzorowane. Obszary wirowania tych po-
wierzchni zamodelowano w postaci dysków zbudowanych z jednej warstwy komórek sze-
ściennych. Finalnie cały obszar przepływu został pokryty siatką hybrydową zbudowaną
z komórek czterościennych, pryzmatycznych i sześciościennych. Na zewnętrznych powierzch-
niach ograniczających obszar przepływu zdefiniowano warunek brzegowy typu pressure
outlet.
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Praca wirnika nośnego i śmigła została zasymulowana za pomocą modułu Virtual Blade
Model (VBM), który umożliwia modelowanie uśrednionych w czasie efektów generowanych
przez wirujące powierzchnie nośne bez konieczności odwzorowywania rzeczywistej geo-
metrii łopat oraz całkowania równań ruchu z niezwykle małym krokiem czasowym odpowia-
dającym skali czasu charakteryzującej zjawiska występujące w opływie i dynamice pojedynczej
łopaty. Układy wirujących powierzchni nośnych w sensie ideowym można traktować jako wy-
twornice pędu powietrza. Na mocy trzeciej zasady dynamiki, przekazują one statkowi po-
wietrznemu siłę napędową przeciwną do wytworzonej zmiany pędu powietrza. Na tej idei
bazuje moduł VBM. W modelu tym rzeczywista geometria wirnika jest reprezentowana przez
niematerialną (wypełnioną płynem) strefę komórek tworzących dysk wirnika, tak jak to poka-
zano na rys. 3.

Rys. 3. Obliczeniowy model wiatrakowca startującego z powierzchni ziemi

Efekt produkcji pędu powietrza przez pracujący wirnik lub śmigło uzyskiwany jest poprzez
odpowiednie zdefiniowanie źródeł pędu w komórkach dysków modelujących wirujące łopaty.
Natężenie źródeł pędu wyznaczane jest w oparciu o Teorię Elementu Łopaty, bazującą na ana
lizie dwuwymiarowego przepływ wokół poprzecznych przekrojów łopat. Elementarną reakcję
płynu działającą na każdy taki przekrój oblicza się wyznaczając lokalne warunki przepływu
oraz wykorzystując stabelaryzowane dwuwymiarowe charakterystyki aerodynamiczne profili,
na bazie których zbudowana jest łopata. W stosunku do oryginalnego (dystrybuowanego przez
wydawcę programu FLUENT), zastosowany w prezentowanych symulacjach moduł VBM zo
stał istotnie zmodyfikowany i rozbudowany. W rozbudowanej wersji zaimplementowano m.in.
następujące nowe opcje:
• wyznaczanie kątów wahań łopat wirnika, w tym wahań dwułopatowego wirnika wahliwego,

takiego jak w rozpatrywanym wiatrakowcu; realizowane to jest przez adaptację w module
VBM algorytmu rozwiązującego równanie wahań łopaty wirnika przegubowego lub wahli
wego [3].

• rozwiązywanie równań ruchu obrotowego wirnika nie napędzanego silnikiem, lecz pracują
cego w stanie autorotacji.

• płynna regulacja (w czasie trwania symulacji lotu) parametrów kontroli lotu wiropłata takich
jak: kąty skoku ogólnego i cyklicznego łopat wirnika, kąty pochylenia i przechylenia osi
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obrotu wirnika, prędkość obrotowa wirnika lub śmigła napędzanego przez układ napędowy,
kąty wychylenia powierzchni sterowych, itp.

• bieżące monitorowanie lokalnych i globalnych obciążeń łopat.
• możliwość uwzględnienia aeroelastycznych odkształceń łopat.
Oprócz modułu VBM do realizacji symulacji startu wiatrakowca opracowano dwa dodatkowe
moduły UDF dla programu FLUENT:
• moduł Kinematics zarządzający modelowaniem ruchu wiropłata w płynnym ośrodku.
• moduł Flight Dynamics rozwiązujący równania mechaniki lotu wiropłata oraz zarządzający

wszystkimi danymi wejściowymi i wyjściowymi dla procesu rozwiązywania tych równań.
Generalnie równania ruchu oraz równania opisujące przepływ powietrza wokół wiropłata roz-
wiązywane są w związanym z tym wiropłatem układzie współrzędnych. Środek tego układu
porusza się w ogólności ruchem nieustalonym z pewną prędkością postępową, zaś sam układ
(a także wiropłat) może obracać się ze zmienną prędkością kątową względem zdefiniowanego
środka ciężkości. Wektory chwilowej prędkości postępowej i kątowej wiropłata wyznaczane
są przez moduł Flight Dynamics. W każdym kroku czasowym rozwiązywania równań prze-
pływu przez program FLUENT, moduł Flight Dynamics wykonuje następujące zadania:
• całkuje po powierzchniach materialnych wiropłata lokalne rozkłady ciśnienia oraz naprę

żeń stycznych wyznaczając globalną siłę i moment siły aerodynamicznej działającej na nie
wirujące elementy składowe wiropłata.

• oblicza globalne siły i momenty sił wytwarzane przez wirujące powierzchnie nośne mode
lowane za pomocą modułu VBM.

• wyznacza inne siły i ich momenty działające na wiropłat, takie jak: siła ciężkości, siła tarcia
kół, itp.

• wyznacza globalną siłę i moment sił, jakie w danej chwili czasu działają na wiropłat.
• w oparciu o dany model masowy, całkuje równania ruchu wiropłata traktowanego w ogól

ności jako ciało sztywne o sześciu stopniach swobody [3]. W efekcie wyznaczane są nowe
chwilowe prędkości i położenia (liniowe i kątowe) bryły wiropłata w nowej chwili czasu.
W zależności od specyfiki rozwiązywanego problemu liczba stopni swobody układu może
być zredukowana.

Informacja o chwilowej zmianie ruchu wiropłata wyznaczonej przez moduł Flight Dynamics
musi być odpowiednio zaadoptowana w programie FLUENT. Realizowane to jest przez dodat-
kowy moduł UDF Kinematics. Generalnie, w opisywanym podejściu, analizowany jest nieusta-
lony ruch wiropłata w nieruchomym płynnym ośrodku. Informacje o chwilowych prędkościach
postępowych i kątowych bryły wiropłata uwzględniane są w równaniach przepływu w postaci
odpowiednio sformułowanych warunków brzegowych programu FLUENT (boundary
conditions). Moduł Kinematics dokonuje stosownych zmian tych warunków w kolejnych chwi-
lach czasu. Dodatkowo moduł ten modeluje bieżące zmiany kształtu obszaru przepływu i co za
tym idzie zmiany kształtu siatki obliczeniowej. Dotyczy to w szczególności modelowania takich
efektów jak: oddalanie się od ziemi startującego wiropłata, zmiany kątów pochylenia i prze-
chylenia wirnika nośnego, wychylania powierzchni sterowych, itp. We wszystkich tych przy-
padkach moduł Kinematics dokonuje niezbędnych deformacji siatki obliczeniowej, co jest
realizowane poprzez odpowiednią implementację udostępnionego w programie FLUENT me-
chanizmu Dynamic Mesh. Przykład deformacji siatki obliczeniowej wokół startującego wiatra-
kowca pokazano na rys. 4.
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Rys. 4. Zastosowanie w programie FLUENT techniki Dynamic Mesh do modelowania zmiennego
w czasie kształtu obszaru przepływu w symulacji startu wiatrakowca. Fragment przekroju

siatki obliczeniowej w chwilach czasu 0 i 2 sekundy

3. SYMULACJE STARTU WIATRAKOWCA

W omówionych poniżej przykładowych symulacjach startu wiatrakowca modelowano za
równo start klasyczny zbliżony swym charakterem do startu samolotowego jak również start
bezrozbiegowy podobny do startu śmigłowca. Obiektem badań był wiatrakowiec taki jak na
rys. 1 o następujących założonych parametrach geometrycznych i masowych:
• średnica dwułopatowego, wahliwego wirnika nośnego: 8.8m,
• cięciwa łopat wirnika: 0.199m,
• średnica śmigła trójłopatowego: 1.73m,
• cięciwa łopat śmigła: 0.135m,
• całkowita masa startowa wiatrakowca: 600kg.
W przedstawionych przykładach symulacji startu wiatrakowca przyjęto uproszczony model
mechaniki lotu zakładając, że całkowanie równań ruchu będzie ograniczone do wyznaczenia
ruchu postępowego bryły wiatrakowca z pominięciem ruchu obrotowego. Założenie to podyk-
towane było przede wszystkim tym, że przedstawione symulacje startu wykonano we wcze-
snym etapie projektowania wiatrakowca. Celem tych symulacji były obliczenia potencjalnych
osiągów wiatrakowca w fazie startu oraz analiza poprawności przyjętych podstawowych zało-
żeń (parametrów) konstrukcyjnych takich jak:
• wymiary, konstrukcja i procedury sterowania wirnika nośnego.
• maksymalny osiągalny ciąg śmigła napędowego.
• maksymalna masa startowa.
Parametry te mają decydujący wpływ na możliwości wykonania startu z krótkim rozbiegiem lub
startu bezrozbiegowego. Na tym etapie projektowania model masowy (położenie środka cięż-
kości, tensor momentu bezwładności) nie był jeszcze precyzyjnie zdefiniowany, dlatego też
w wykonanych symulacjach zrezygnowano z modelowania ewentualnego ruchu obrotowego
bryły wiatrakowca. Tym samym założono, że w trakcie startu wiatrakowiec będzie na tyle sta-
teczny i sterowny, że dominującym składnikiem jego ruchu będzie ruch postępowy. W konse-
kwencji, w opisanych poniżej symulacjach startu zrezygnowano z wychylania powierzchni
usterzenia typu „V” (w założeniu używanego jako usterzenie kierunkowe) oraz ze sterowania
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kątem przechylenia wirnika. Analiza stateczności i sterowności wiatrakowca była wykonana
w ramach innych badań nie będących przedmiotem niniejszej pracy.

Mając na uwadze przedstawione powyżej założenia i uproszczenia zdefiniowano model ob
liczeniowy startu wiatrakowca. Aby zasymulować najistotniejsze zjawiska mające wpływ na
prawidłowe wykonanie startu przyjęto, że model ten musi uwzględniać:
• symulację pracy wirnika nośnego i śmigła za pomocą najbardziej rozwiniętej wersji modułu

Virtual Blade Model, pozwalającej modelować m.in. pracę wirnika nośnego w stanie autoro
tacji oraz wahania łopat wirnika wahliwego.

• silne oddziaływanie ziemi na przepływ powietrza wokół wiatrakowca w początkowej fazie
startu a także uwzględnienie strat tarcia kół podwozia w trakcie rozbiegu wiatrakowca na
pasie startowym.

• silne, wzajemne oddziaływanie strug powietrza generowanych przez wirnik nośny i śmigło,
oraz oddziaływanie tych strug na materialne powierzchnie wiatrakowca.

• bilans wszystkich sił działających na wiatrakowiec oraz wynikający z tego bilansu nieusta
lony ruch postępowy wiatrakowca.

Założono, że w trakcie symulacji startu będzie monitorowany globalny bilans momentów sił,
jednak wynikający z tego bilansu ewentualny ruch obrotowy bryły wiatrakowca nie będzie mo-
delowany. Przyjęto także, że śmigło napędowe będzie się obracać ze stałą prędkością obrotową
ΩP = 2698.6rpm, zaś zmiany ciągu śmigła będą realizowane poprzez zmiany skoku łopat. Jako
parametry sterowania lotem wiatrakowca w fazie startu przyjęto:
• kąt pochylenia wirnika nośnego (φ),
• kąt skoku ogólnego łopat wirnika noœnego (θR),
• kąt skoku ogólnego łopat śmigła napędowego (θP).

3.1. Start klasyczny
Klasyczny start jaki wykonują wiatrakowce to start z krótkim rozbiegiem. Przed startem wir

nik jest wstępnie rozkręcany. W tym czasie hamulce podwozia są zablokowane, zaś pracujące
śmigło generuje ciąg mniejszy od maksymalnego ciągu statycznego, ponieważ część mocy ze
społu napędowego jest wykorzystywana do rozkręcenia wirnika nośnego. Po rozkręceniu wir
nika, następuje zwolnienie hamulców po czym wiatrakowiec rozpędza się na pasie startowym
dzięki sile ciągu śmigła. Na skutek wzrastającej prędkości postępowej odpowiednio ustawiony
wirnik rozkręca się i w stanie autorotacji wytwarza coraz większą siłę nośną. Siła ta po pew
nym czasie zaczyna przewyższać ciężar wiatrakowca powodując jego oderwanie się od pasa
startowego. Wiatrakowiec w naturalny sposób przechodzi do fazy lotu wznoszącego nabiera
jąc stopniowo wysokości.

Poniżej omówiono przykład symulacji takiego klasycznego startu, wykonanej w oparciu
o opracowaną metodykę obliczeniową. W fazie wstępnego rozruchu postojowego przyjęto na
stępujące parametry pracy wiatrakowca:
• kąt pochylenia wirnika φ = 0°,
• kąt skoku ogólnego łopat wirnika θR = 4°,
• prędkość obrotowa napędzanego wirnika nośnego ΩR = 378.3rpm,
• kąt skoku ogólnego łopat śmigła θP = 12°,
• prędkość obrotowa śmigła ΩP = 2698.6rpm.
Dla takich warunków początkowych wykonano symulację startu wiatrakowca. Na rys. 5 poka-
zano jak w trakcie startu zmieniano parametry sterowania wiatrakowcem. Kąt skoku ogólnego
łopat śmigła (θP) zwiększono w ciągu pierwszej sekundy o 6° aby zasymulować wzrost ciągu
śmigła do założonej maksymalnej wartości ciągu statycznego. Kąt pochylenia wirnika (φ)
zwiększano w ciągu pierwszych 6 sekund w zakresie od 0° do 18°. Kąt skoku ogólnego łopat
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wirnika nośnego (θR) pozostawał niezmienny w trakcie całego lotu i wynosił 4°. Dla tak przy-
jętej procedury sterowania, wiatrakowiec wykonał klasyczny start, poruszając się wzdłuż tra-
jektorii pokazanej na rys. 6.

Rys. 5. Przyjęte zmiany kątów: pochylenia wirnika (φ), skoku ogólnego łopat wirnika (θR)
i skoku ogólnego łopat śmigła (θP) w czasie startu klasycznego

Rys. 6. Trajektoria lotu wiatrakowa wykonującego start klasyczny. Skala H:X = 4:1

W trakcie startu podstawowe parametry lotu zmieniały się tak jak to pokazano na rys. 7.
Wiatrakowiec rozpędzał się jadąc po pasie startowym przez 4.45 sekundy. Po przejechaniu
43 metrów i osiągnięciu prędkości 63km/h wiatrakowiec oderwał się od ziemi i rozpoczął
wznoszenie, osiągając po 13 sekundach wysokość 22 metrów. W tej chwili prędkość lotu
wynosiła 96km/h. Na rys. 8 pokazano położenia wiatrakowca i ustawienia wirnika nośnego
w wybranych chwilach czasu w początkowej fazie startu. Na rys. 9 przedstawiono mapy pręd-
kości przepływu powietrza (V) w płaszczyźnie symetrii wiatrakowca, dla wybranych chwil
czasu. Rysunki uwidaczniają silną złożoność przepływu powietrza wokół wiatrakowca, zwłasz-
cza w początkowej fazie startu.
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Rys. 7. Zmiany podstawowych parametrów lotu: prędkości (VF), wysokości (H),
prędkości obrotowej wirnika (ΩR) oraz siły ciągu wirnika (TR) i śmigła (TP)

w czasie klasycznego startu wiatrakowca

Rys. 8. Położenia wiatrakowca w wybranych chwilach czasu w trakcie startu klasycznego
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Rys. 9. Rozkłady prędkości przepływu (V) w płaszczyźnie symetrii wiatrakowca
w wybranych chwilach czasu t = 0, 1, 2, 5, 6, 8s w trakcie startu klasycznego

3.2. Start bezrozbiegowy
W przypadku startu bezrozbiegowego wiatrakowiec unosi się do góry bezpośrednio z poło

żenia postojowego. Aby wykonać taki manewr, konstrukcja głowicy wirnika nośnego powinna
umożliwiać zmianę skoku ogólnego łopat w trakcie lotu (co w klasycznych wiatrakowcach nie
jest regułą). We wstępnej fazie startu bezrozbiegowego wirnik nośny rozpędzany jest za po
mocą odłączalnego napędu. W trakcie wstępnego rozkręcania dąży się do zgromadzenia w wi
rującym wirniku możliwie jak największej energii kinetycznej przy jednoczesnej kontroli ciągu,
który w tej fazie nie może być większy od sił utrzymujących wiatrakowiec w miejscu (siły cięż
kości i sił tarcia podwozia zablokowanego hamulcami). Ograniczenie to dotyczy również siły
ciągu generowanej przez pracujące śmigło.

Po rozkręceniu wirnika nośnego odłączany jest jego napęd zaś skok ogólny łopat jest prze
stawiany na duże kąty. Wirnik, napędzany teraz siłą inercji, zaczyna generować dużą siłę nośną,
która podnosi wiatrakowiec do góry. Jednocześnie siła ciągu śmigła rozpędza wiatrakowiec
w kierunku poziomym. W ten sposób wiatrakowiec może wystartować bezrozbiegowo. Po odłą
czeniu napędu prędkość obrotowa wirnika nośnego wiatrakowca szybko maleje, lecz na skutek
narastającego efektu autorotacji powinna ustalić się na odpowiednim poziomie gwarantują
cym bezpieczne przejście do lotu ustalonego.
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Poniżej omówiono przykład symulacji bezrozbiegowego startu wiatrakowca, wykonanej
w oparciu o opracowaną metodykę. W fazie wstępnego rozruchu postojowego przyjęto nastę
pujące parametry pracy wiatrakowca:
• kąt pochylenia wirnika φ = 0°,
• kąt skoku ogólnego łopat wirnika θR = 0°,
• prędkość obrotowa napędzanego wirnika nośnego ΩR = 515.5rpm,
• kąt skoku ogólnego łopat śmigła θP = 12°,
• prędkość obrotowa śmigła ΩP = 2698.6rpm.

Dla takich warunków początkowych wykonano symulację startu bezrozbiegowego. Na rys. 10
pokazano przyjętą procedurę zmian parametrów sterowania wiatrakowcem.

Rys. 10. Przyjęte zmiany kątów: pochylenia wirnika (φ), skoku ogólnego łopat wirnika (θR)
i skoku ogólnego łopat śmigła (θP) w czasie startu bezrozbiegowego

Kąt skoku ogólnego łopat śmigła (θP) zwiększono w ciągu pierwszej sekundy o 6° aby zasy-
mulować wzrost ciągu śmigła możliwy po odłączeniu napędu wirnika nośnego. W tym samym
czasie kąt skoku ogólnego łopat wirnika nośnego (θR) zwiększono do 6° a po następnych
3 sekundach zmniejszono do 4°. Kąt pochylenia wirnika (φ) zwiększano w ciągu pierwszych
4 sekund w zakresie od 0° do 16°. Dla tak przyjętej procedury sterowania, wiatrakowiec wy-
konał start bezrozbiegowy, poruszając się wzdłuż trajektorii pokazanej na rys. 11. W trakcie
startu podstawowe parametry lotu zmieniały się tak jak to pokazano na rys. 12. Po około
0.4 sekundy od początku symulacji, wiatrakowiec oderwał się od ziemi i przez 4 sekundy wzno-
sił się do wysokości około 9 metrów poruszając się jednocześnie w kierunku poziomym. W tym
czasie prędkość obrotowa wirnika szybko malała. Od 5 sekundy ten spadek został zahamowany
i wirnik zaczął się obracać w trybie autorotacji. Prędkość lotu wiatrakowca przekroczyła wtedy
wartość 50km/h zaś kąt pochylenia wirnika wynosił 16°. Po krótkim wyhamowaniu wznosze-
nia, od 6 sekundy lotu wiatrakowiec rozpoczął dalsze wznoszenie, osiągając po 12 sekundach
od startu wysokość 20 metrów. W tej chwili prędkość lotu wynosiła 95km/h.
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Rys. 11. Trajektoria lotu wiatrakowa wykonującego start bezrozbiegowy. Skala H:X = 4:1

Rys. 12. Zmiany podstawowych parametrów lotu: prędkości (VF) , wysokości (H),
prędkości obrotowej wirnika (ΩR) oraz siły ciągu wirnika (TR) i śmigła (TP)

w czasie bezrozbiegowego startu wiatrakowca

Na rys. 13 pokazano położenia wiatrakowca i ustawienia wirnika nośnego w wybranych chwi-
lach czasu w początkowej fazie startu bezrozbiegowego. Na rys. 14 przedstawiono mapy pręd-
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kości przepływu powietrza (V) w płaszczyźnie symetrii wiatrakowca dla wybranych chwil
czasu. W początkowej fazie startu uwidacznia się silne oddziaływanie ziemi oraz strumieni po-
wietrza generowanych przez wirnik nośny i śmigło. Efekt ten staje się mniej widoczny, kiedy
wirnik zaczyna pracować w trybie autorotacji. Niemniej tylna część mocno pochylonego wirnika
pozostaje w strefie oddziaływania strumienia zaśmigłowego.

Rys. 13. Położenie wiatrakowca w wybranych chwilach czasu
w trakcie startu bezrozbiegowego

Rys. 14. Rozkłady prędkości przepływu (V) w płaszczyźnie symetrii wiatrakowca
w wybranych chwilach czasu t = 0, 1, 2, 3, 4, 6s w trakcie startu bezrozbiegowego
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4. PODSUMOWANIE

Opracowano nową metodykę symulacji nieustalonego lotu statku powietrznego typu wiro
płat. Istotą zaproponowanej metodyki jest założenie, że przepływ powietrza wokół lecącego
wiropłata jest wyznaczany w trakcie symulacji w oparciu o rozwinięty model obliczeniowy ba
zujący na rozwiązaniu niestacjonarnych równań NavieraStokesa. Równania te rozwiązywane
są za pomocą komercyjnego programu FLUENT i cały kod symulacji lotu wiropłata został osa
dzony w tym programie w postaci opracowanych, dodatkowych modułów użytkownika UDF.
Metodykę adaptowano na przypadek startu wiatrakowca z uwzględnieniem wpływu bliskości
ziemi oraz specyfiki mechaniki lotu tego typu wiropłata. W symulacjach modelowano zarówno
start klasyczny wiatrakowca zbliżony swym charakterem do startu samolotowego jak również
start bezrozbiegowy podobny do startu śmigłowca. Przyjmując pewne uproszczenia w modelu
mechaniki lotu wiatrakowca ostatecznie wytypowano trzy parametry, którymi kontrolowano
lot. Były to: kąt pochylenia wirnika nośnego, kąt skoku ogólnego łopat wirnika nośnego oraz kąt
skoku ogólnego łopat śmigła napędowego. Jednym z celów symulacji było określenie zmian
tych parametrów w czasie, optymalnych z punktu widzenia wykonania prawidłowego i bez
piecznego startu wiatrakowca.

Omówiono szczegóły przeprowadzonych przykładowych symulacji startu, zarówno kla
sycznego jak również bezrozbiegowego. Wobec braku wiarygodnych danych eksperymental
nych dotyczących przeprowadzonych symulacji, trudno ocenić dokładność i wiarygodność
uzyskanych wyników. Niemniej analiza jakościowa tych wyników zdaje się potwierdzać pra
widłowość opracowanej metodyki i jej przydatność w procesie projektowania wiatrakowca lub
też innego typu wiropłata.

Cechą wyróżniającą opracowaną metodykę na tle innych modeli obliczeniowych jest to, że
w czasie symulacji lotu wyznaczane jest na bieżąco niestacjonarne pole przepływu powietrza
wokół wiropłata. Dzięki temu możliwe jest w szczególności modelowanie różnych niestacjo
narnych interakcji typu „powietrze – powietrze” lub „powietrze – powierzchnia materialna”.
Przykładami takich interakcji są:
• efekt bliskości ziemi mający duży wpływ na osiągi wirnika nośnego w fazie startu.
• wzajemne oddziaływanie strug powietrza generowanych przez wirnik nośny i śmigło napę

dowe wiatrakowca, jak również oddziaływanie tych strug na powierzchnie materialne,
w szczególności na usterzenie wiropłata.

• oderwania przepływu, które mogą pojawić się na wychylonych powierzchniach sterowych.
Tego typu zjawiska fizyczne, bardzo istotne zwłaszcza w fazie startu wiatrakowca, są niezwykle
trudne lub niemożliwe do zamodelowania przez metody bazujące na uproszczonych modelach
przepływowych. Dlatego też przedstawiona metodyka symulacyjna może stanowić cenne na-
rzędzie badawcze wspomagające konstruktorów wiropłatów.
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WIEŃCZYSŁAW STALEWSKI

SIMULATION OF GYROPLANE TAKEOFF BASED ON FLUENT
CODE AND VBM MODULE

Abstract
The new methodology of flight simulation of rotorcraft has been worked out. The methodology

is based on coupled, several methods of Computational Fluid Dynamics, Solid Mechanics and Flight
Dynamics. The essence of the method consists in calculation of air flow around flying rotorcraft
based on solution of Unsteady Reynolds-Averaged Navier-Stokes equations (URANS). The flight
simulation procedure was completely embedded in FLUENT code using some user-defined-function
modules, including Virtual Blade Model (VBM) modelling flow effects induced by rotating blades.

The methodology was applied to simulate a takeoff of gyroplane, taking into account specific
features of flight dynamics of this type of rotorcraft. The Dynamic Mesh technique, implemented
in FLUENT, was applied to simulate ground effect, important in takeoff phase of rotorcraft flight.
Two types of gyroplane takeoff ware simulated: classical – with short takeoff run, and vertical –
similar to helicopter takeoff. Results of performed simulations of gyroplane takeoff were discussed.
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