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Człowiek- Możliwości i Ograniczenia
Rozdział I
Wiadomości wstępne
Kandydaci na pilotów muszą być zdrowi. Oznacza to, że wszystkie układy i narządy ich organizmu
powinny pracować bez zarzutu, znajdować się w stanie całkowitej sprawności i nie wykazywać
zmian spowodowanych procesami chorobowymi. Z uwagi na pewną specyfikę badania lotniczolekarskiego, stan zdrowia kandydatów do szkolenia lotniczego ocenia specjalnie do tego celu
powołana komisja Lotniczo-Lekarska. Pozytywne orzeczenie właściwej komisji lekarskiej jest
warunkiem do praktycznego szkolenia w powietrzu. Piloci poddawani są badaniom wstępnym,
okresowym, a w uzasadnionych sytuacjach badaniom okolicznościowym (np. po wypadku lub
chorobie). Dbałość o dobry stan zdrowia - profilaktyka - powinna cechować każdego lotnika. Nie
idzie tu bowiem wyłącznie o spotkanie z komisją lekarską. Pilotowi dobre zdrowie i kondycja
fizyczna są niezbędnie potrzebne, czasem nawet niepozorny rozstrój zdrowia może spowodować
reakcję organizmu, która jeśli nastąpi podczas wykonywania lotu, stanie się przyczyną tragicznego
w skutkach wypadku. Ochroną zdrowia lotników zajmuje się higiena lotnicza. Nauka ta jest
nieodłącznie związana z medycyną lotniczą
.Rozdział

II

Budowa człowieka
Aby mówić o reakcji organizmu na stany związane z wykonywaniem, trzeba przypomnieć sobie
kilka podstawowych wiadomości z zakresu anatomii i fizjologii człowieka. Dlatego należy omówić w
skrócie budowę i czynności najważniejszych układów organizmu ludzkiego.

Układ ruchu

W skład układu ruchu wchodzi aparat kostno-stawowy, wiązadła i mięśnie. Kości i wiązadła tworzą
układ ruchu bierny, a mięśnie – czynny. Człowiek posiada ponad 200 kości połączonych ze sobą za
pomocą stawów, zrostów i szwów. Stawy wzmocnione są systemem wiązadeł utrzymujących kości
w ich obrębie. Dodatkowe wzmocnienie stawów stanowią przebiegające w bezpośredniej bliskości
mięśnie. Kości służą jako rusztowanie, na którym zawieszony jest cały organizm. Ponadto chronią
ważne narządy przed urazem mechanicznym (czaszka, klatka piersiowa, kręgosłup) oraz stanowią
przyczepy dla mięśni. Mięśnie szkieletowe są mięśniami poprzecznie prążkowanymi, rozpoczynają
się i kończą ściągnistymi przyczepami przyrośniętymi do kości. Każdy mięsień ma przyczep
końcowy na innej kości niż początkowy. Mięśnie powodują ruchy ciała; nawet najdrobniejszy ruch
jest wynikiem pracy określonych mięśni. Kręgosłup składa się z 32-33 kręgów. Dzięki swojej
budowie z jednej strony stanowi układ kostno-stawowy przenoszący obciążenia utrzymujący inne
układy we względnym porządku przestrzennym a z drugiej ochrania rdzeń kręgowy przed nawet
najmniejszym uszkodzeniem. Kończyna górna składa się z kości ramiennej połączonej z łopatką
stawem barkowym, dwóch kości przedramienia oraz kości ręki. Kości przedramienia - łokciowa i
promieniowa - łączą się z kością ramienną w stawie łokciowym, a z kośćmi ręki - poprzez staw
nadgarstkowy. Czaszka człowieka składa się z wielu kości czaszki, jej zadaniem jest osłonięcie
mózgu a zwłaszcza jej ośrodków przed uszkodzeniami mechanicznymi. Oprócz tego ostania ona
narządy wzroku, słuchu i równowagi a także jej część twarzowa współdziała z układem
trawiennym I oddechowym.

Szkielet człowieka

1 - czaszka,
2 - żuchwa,
3 - obojczyk,
4 - łopatka,
5 - kość ramieniowa,
6 - żebra,
7 - kręgosłup,
8 - miednica,
9 - kość przedramienia,
10 - kości ręki,
11 - kość udowa,
12 - rzepka,
13 - kość podudzia,
14 - kości stopy

Układy krążenia i oddychania
Układy krążenia i oddychania związane są integralnie z dwoma narządami: sercem wraz z
naczyniami tętniczymi, włoskowatymi oraz żylnymi, i z płucami wraz z drogami oddechowymi.
Zadaniem płuc jest należyta wentylacja, tzn. pobieranie z otaczającego powietrza tlenu i
przekazanie go do krwi oczyszczanej jednocześnie z dwutlenku węgla. Rola serca polega na
przepompowywaniu krwi zawierającej tlen i substancje odżywcze, dostarczone przez układ
pokarmowy, do wszystkich zakątków ustroju. Do rozprowadzania tych substancji po całym

organizmie służą naczynia włoskowate stanowiące rozgałęzienia tętnic. Naczynia te ponownie się
łącząc tworzą żyły którymi uboga w tlen krew wraca do prawego przedsionka serca. Stąd poprzez
prawą komorę wędruje do płuc, utlenia się i zostaje przez lewy przedsionek i lewą komorę serca
ponownie przepompowana do obwodu.
Schemat układu krążenia :

1 - głowa i kończyny górne,
2 - płuca (krwioobieg mały),
3 - serce,
4 - kończyny dolny i narządy jamy brzusznej
Układ oddechowy to oprócz płuc drogi oddechowe górne - nos i gardło, oraz dolne - oskrzela I
oskrzeliki. Ścisłe powiązanie ze sobą układu krążenia i oddychania powoduje, ze pogorszenie pracy
jednego z nich kompensowane jest natychmiast wzmożoną pracą drugiego. Serce i płuca nie są w
stanie zwiększyć gwałtownie swej pracy w przeciągu dłuższego czasu. Wydolność układu krążenia
I oddychania można wprawdzie bardzo znacznie zwiększyć, lecz wyłącznie drogą stałego treningu
wytrzymałościowego który obciążając nadmiernie serce i płuca powoduje adaptację tych narządów
do wysiłku. Jedyną metodą długotrwałego utrzymania zdrowego serca jest systematyczny trening
sportowy oraz uregulowany tryb życia. Należy unikać stanów zdenerwowania, nadwagi, otyłości
oraz palenia tytoniu. Należy pamiętać, ze zdrowe serce ma największe znaczenie dla poprawnego
funkcjonowania całego organizmu.

Układ nerwowy

W bardzo dużym uproszczeniu układ nerwowy można podzielić na centralny i obwodowy. Układ
obwodowy służy do zbierania Informacji i przekazywania ich do układu centralnego oraz do
przewodzenia impulsów z układu centralnego na obwód. Centralny układ nerwowy (mózg)
gromadzi i przetwarza informacje oraz wydaje odpowiednie impulsy między innymi do układu
ruchu. Układ ten ma w ludzkim organizmie rolę nadrzędną i sterowniczą. Wszystkie poczynania
człowieka są wynikiem pracy układu nerwowego. Z reguły wszystkie ruchy wykonywane są
świadomie, tzn. przy udziale i zarządzaniu mózgu. Istnieje jednak rodzaj ruchów, odbywających się
bez udziału centralnego układu nerwowego. Nazywają się one odruchami. Mechanizm odruchu
polega na tym, że impuls informujący o istnieniu bodźca dociera do rdzenia kręgowego, powodując
natychmiastowe odesłanie impulsu nakazującego reakcję. W przypadku dotknięcia gorącego

przedmiotu człowiek najpierw cofa rękę, a dopiero po chwili orientuje się w charakterze zjawiska.
Wyróżniamy odruchy bezwarunkowe i warunkowe Z odruchami bezwarunkowymi człowiek
przychodzi na świat l nie może się ich pozbyć, a warunkowe wytwarzają się podczas rozwoju, lecz
nie podtrzymywane - wygasają.

Narząd słuchu i równowagi
Narządem słuchu jest ucho składające się z części zewnętrznej, środkowej i wewnętrznej, W uchu
środkowym jest rozpięła błona bębenkowa, która drgając wskutek oddziaływania fal dźwiękowych
wprawia w ruch kosteczki słuchowe. Przekazują one drgania do ucha wewnętrznego (ślimak i nerw
słuchowy). Ponadto w uchu środkowym znajduje się tzw. trąbka Eustachiusza, łącząca jamę ucha
środkowego z jamą nosowo-gardlową. Jej znaczenie jest bardzo duże, zwłaszcza dla lotników,
gdyż umożliwia wyrównanie ciśnienia w uchu z aktualnie panującym na zewnątrz. W uchu
wewnętrznym znajduje się narząd równowagi - błędnik. Jego zasadniczą częścią są kanały
półkoliste umieszczone w trzech płaszczyznach. W ich wnętrzu znajduje się płyn z drobnymi
kryształkami wapnia. Przy najlżejszym ruchu głowy płyn ten powoduje odkształcenie bardzo
delikatnych zakończeń nerwowych, które wystają wewnątrz kanału. Wzbudza to impuls
informujący o położeniu głowy w przestrzeni. W przypadku intensywnego obrotowego ruchu głowy
w jednym kierunku, po zatrzymaniu głowy płyn w błędniku siłą bezwładności krąży w dalszym
ciągu, wywołując zawrót głowy i trudności w zachowaniu równowagi. Główne zadanie narządu
równowagi to orientowanie człowieka o położeniu własnego ciała względem ziemi. Uszkodzenie
błędnika powoduje bardzo poważne zaburzenia równowagi. Narząd równowagi pilota powinien być
całkowicie sprawny.
System narządu słuchu i równowagi

1
2
3
4
5
6
7

- błona bębenkowa,
- kosteczki słuchowe,
- strzemiączko i okienko owalne,
- kanały półkoliste,
- trąbka słuchowa,
- przedsionek,
– ślimak

Narząd wzroku
Narząd wzroku umożliwia widzenie i rozróżnianie barw otaczającego świata. Składa się z gałek
ocznych, nerwów wzrokowych oraz ośrodka wzroku w centralnym układzie nerwowym. Gałka
oczna zbudowana jest z białkówki, która w swej przedniej części jest przezroczysta i nosi nazwę
rogówki. Za nią znajduje się tęczówka z otworem źrenicznym, soczewka oraz siatkówka – warstwa
światłoczułych komórek nerwowych. Od strony tylnej do gałki ocznej wnika nerw wzrokowy. Gałka
oczna wypełniona jest galaretowatą substancją, nazywaną ciałem szklistym.

Oko

1 - szklistka,
2 - więzadło soczewki,
3 - tęczówka,
4 - rogówka,
5 - soczewka,
6 - mięsień rzęskowy,
7 - oś widzenia,
8 - siatkówka,
9 - plamka żółta,
10 - nerw wzrokowy
Narząd wzroku jest bardzo czuły i wrażliwy na uszkodzenia mechaniczne. Jego najczęstsze wady
to krótkowzroczność i dalekowzroczność. Wady te mogą występować w różnym nasileniu,
przeważnie jednak istnieje możliwość skorygowania ich za pomocą szkieł korekcyjnych.

Skóra
Skóra jest narządem spełniającym ważną rolę w życiu człowieka Zbudowana jest ona z trzech
warstw: naskórka, skóry właściwej i tłuszczowej tkanki podskórnej. Zadaniem skóry jest ochrona
ustroju przed działaniem czynników zewnętrznych, regulacja cieplna ustroju, a poprzez receptory
nerwowe zbieranie informacji z zewnątrz. Omawiając skrótowo poszczególne układy i narządy ciała
ludzkiego pominięto układ pokarmowy, moczowo-płciowy oraz wydzielania wewnętrznego.
Aczkolwiek układy te mają bardzo duży wpływ na zdrowie i samopoczucie człowieka, nie ma
potrzeby omówienia ich tutaj.

Rozdział III
Choroby i dolegliwości wynikające z lotu
Przyspieszenia i przeciążenia
Działanie przyspieszeń. Zarówno w locie, jak i w codziennym życiu, tam gdzie mamy do czynienia
z ruchem, w wyniku zmiany prędkości lub kierunku ruchu powstają przyspieszenia. Określamy je
przyjmując jako jednostkę przyspieszenia 1 g, czyli przyspieszenie ziemskie, które równa się 9,81

m/s2. Rozróżniamy następujące rodzaje przyspieszeń:
1) przyspieszenie liniowe, występujące w czasie zmniejszania lub zwiększania prędkości ruchu przy
zachowaniu poprzedniego kierunku ruchu,
2) przyspieszenie dośrodkowe, zwane też promieniowym w którym prędkość postępowa nie
zmienia się, natomiast stale zmienia się kierunek ruchu, a sita wywołująca zmianę działa pod
kątem 90° do kierunku ruchu; z tym rodzajem przyspieszenia pilot styka się najczęściej;
3) przyspieszenie kątowe, występujące podczas obrotu względem własnego środka ciężkości lub w
ruchu kołowym (krążeniu), względem chwilowego środka krzywizny, polegające na przyspieszaniu
lub opóźnianiu ruchu obrotowego w dowolnej płaszczyźnie; jednostką przyspieszenia kątowego
jest stopień/s2. (Przyspieszenia kątowego nie należy mylić z prędkością kątową np. w czasie
wprowadzania w krążenie w pierwszej sekundzie szybowiec lub samolot zakręcił o 5°, w drugiej o
10°, w trzeciej o 15° i krąży z tą prędkością kątową nadal; w czasie wprowadzania w zakręt
przyspieszenie kątowe wynosiło 5°/s2, natomiast prędkość kątowa krążenia wynosi 150/s2.
Identyczne zjawisko będzie zachodziło przy wyprowadzaniu z krążenia, lecz w odwrotnej
kolejności. Samo przechylanie i wyprowadzanie z przechylenia również jest połączone z
przyspieszeniem kątowym.
4) przyspieszenie Coriolisa, występujące w czasie sumowania się ruchu krzywoliniowego płatowca
z prostoliniowym lub również krzywoliniowym ruchem pilota względem płatowca; na jego działanie
bardzo wrażliwy jest błędnik.
Obok terminu "przyspieszenie" istnieje pojecie: "przeciążenie" które określa, ile razy wzrost w
danej chwili ciężar ciała w porównaniu do ciężaru w zwykłych warunkach i o ile zwiększyło się w
związku z tym mechaniczne obciążenie tkanek ciała. Zależnie od kierunku działania przeciążenia
na ciało ludzkie określamy je następująco: gdy przeciążenie działa wzdłuż kręgosłupa od głowy, to
przyjęto nazywać je przeciążeniem dodatnim, odwrotne działanie przeciążenia wzdłuż kręgosłupa
w kierunku głowy - nazywamy ujemnym.
Istnieje jeszcze poprzeczne przeciążenia, o kierunku
działania plecy klatka piersiowa i na odwrót, oraz w kierunkach bocznych. Oczywiście, przeciążenie
jako efekt bezwładności ma kierunek przeciwny do przyspieszenia i równa jemu wielkość. Jeżeli na
pilota działa przyspieszenie 2 g, musi działać na niego przeciążenie równe 2.
Czynnikiem decydującym o znoszeniu przyspieszeń przez organizm człowieka są: wartość
przyspieszenia, kierunek jego działania, czas oddziaływania oraz szybkość jego narastania, jeśli
jest zmienne w czasie. Ze strony organizmu bardzo istotną rolę w odporności na działanie
przyspieszeń odgrywa aktualna kondycja. Człowiek wykazuje największą wytrzymałość na
przyspieszenia działające w kierunku plecy-klatka piersiowa (przeciążenie działa w kierunku
przeciwnym) i dlatego np. kosmonauci startują leżąc na plecach. Również w kierunku odwrotnym,
tzn. klatka piersiowaplecy, cechuje człowieka duża wytrzymałość.

Działanie przeciążeń. W pozycji siedzącej dodatnie przeciążenia wytrzymuje człowiek dość
dobrze, choć nie tak dobrze, jak w poprzednio wymienionych położeniach. Podczas katapultowania
się z samolotów szybkich pilot znosi zupełnie dobrze przyspieszenie 18 g w ciągu 0,2 s.
Maksymalne przeciążenie, jakie człowiek może wytrzymać bez urazu w ciągu ułamka sekundy w
prawidłowej pozycji siedzącej w fotelu katapultowym wynosi 25 g. Jeśli czas oddziaływania
przeciążenia wzrasta, to zdolność wytrzymywania przeciążeń gwałtownie maleje. Przyspieszenie 8
g przeciętny człowiek w pozycji siedzącej wytrzymuje przez okres zaledwie około 5 s, 5 g - do
kilkudziesięciu sekund, a 3 g-nawet kilkanaście minut. Oczywiście, różnice indywidualne pomiędzy
ludźmi są dość znaczne, jeśli chodzi o wytrzymałość na przyspieszenia. Poza tym dużą rolę
odgrywa trening w przeciążeniach i aktualna kondycja.
Główną przyczyną zaburzeń jest zakłócenie obiegu krwi w organizmie. Odległość od serca do

mózgu wynosi ok. 40 cm. W normalnych warunkach serce bez trudu tłoczy krew na te wysokość,
ale gdy działa na pilota przyspieszenie 4 g, -wówczas krew staje się 4 razy cięższa, czyli powstaje
w wyniku taki efekt, jak gdyby odległość wzrosła do 160 cm. W takich warunkach zaopatrywanie
mózgu w krew i zapewnienie mu właściwego ciśnienia krwi na jego poziomie staje się dla serca
kolosalnym wysiłkiem. Sprawę pogarsza fakt, ze krew tętnicza podążając z serca do dolnych części
organizmu, z powrotem z trudnością wraca i coraz większa jej ilość zaczyna zalegać w dolnych
częściach ciała, podczas gdy serce odczuwa jej niedobór.
Gdy zaczyna działać przeciążenie dodatnie, w pierwszej chwili ciśnienie w tętnicy szyjnej
prowadzącej krew do mózgu obniża się. Znajdujący się tam w tzw. zatoce szyjnej receptor, czuły
na ciśnienie krwi, powoduje skomplikowaną drogą odruchową pobudzenie serca do wytężonej
pracy oraz skurcz obwodowych naczyń krwionośnych, co zapewnia większe ciśnienie krwi w
naczyniach tętniczych i lepszy jej dopływ żytami do serca. W ten sposób udaje się układowi
krążenia wyrównać zaburzenia hemodynamiczne występujące przy przyspieszeniach poniżej 3 g.
Natomiast powyżej tej wartości, mimo wysiłków organizmu, zaczynają szybko narastać zaburzenia
w krwiobiegu. Pierwsze objawy niedokrwienia dotyczą wzroku i centralnego układu nerwowego,
gdyż leżą one najwyżej i są wyjątkowo czule na niedokrwienie.
Niedokrwienie siatkówek gałek ocznych powoduje zblednięcie i zamglenie obrazu kolory stają się
mniej wyraziste, pole widzenia zwęża się aż do wystąpienia tzw. Lunetowego widzenia, a następnie
zanika pole widzenia (czarne widzenie). W tym czasie zachowane są jeszcze świadomość, choć
poważnie ograniczona, oraz słuch. Objawy te następują kolejno w granicach od 3 do 6 g. Oprócz
opisanych objawów, ręce, nogi i głowa stają się bardzo ciężkie, a wykonywanie ruchów jest
poważnie utrudnione lub nawet niemożliwe. W wyniku dalszego zwiększania przyspieszenia lub
utrzymywania poprzedniego, dochodzi do utraty świadomości. Po ustaniu działania przyspieszenia
wszystkie funkcje szybko powracają do granic normy, choć pozostaje przez chwile oszołomienie.
Duże znaczenie dla organizmu pilota ma trening w akrobacji. Pozwala on na wyrobienie odruchów
warunkowych uruchamiających reakcje wyrównawcze już wtedy, gdy dopiero zamierzamy wywołać
przyspieszenie, podczas gdy organizm nie przyzwyczajony do przyśpieszeń rozpoczyna reakcje
wyrównawcze dopiero pod wpływem przyspieszenia. Ponadto wszystkie mechanizmy
wyrównawcze w miarę treningu udoskonalają się i przez to pracują z optymalną wydajnością,
oszczędzając tym samym siły organizmu. Z czasem wyrabia się tez obronna postawa, podlegająca
na napięciu mięśni brzucha i kończyn dolnych oraz na nabraniu powietrza do klatki piersiowej
jeszcze przed wywołaniem przyspieszeń. Te obronne odruchy wydatnie zapobiegają gromadzeniu
się krwi w jamie brzusznej i kończynach dolnych.
Ujemne przeciążenia (ku głowie) organizm ludzki znosi znacznie gorzej niż dodatnie. Człowiek
swym rozwoju na przestrzeni tysięcy lat wyrósł pod działaniem dodatniego przyspieszenia
ziemskiego oraz często ulegał przeciążeniom dodatnim, na przykład przy zeskakiwaniu z małych
nawet wysokości, podczas biegu itp., toteż organizm mógł wykształcić pewien zespól reakcji
kompensacyjnych. Natomiast przeciążeniom ujemnym organizm ludzki nie miął okazji ulegać, nie
wytworzył wiec odpowiednich reakcji.
Przeciążenie ujemne powoduje sztuczne zwiększenie ciśnienia w tętnicy szyjnej, a receptor zatoki
szyjnej, tak pożyteczny przy przeciążeniu dodatnim, w tym przypadku szkodzi, gdyż powoduje
zwolnienie akcji serca i w wyniku zmniejsza dopływ świeżej krwi do mózgu. W czasie działania
przeciążeń ujemnych pilot czuje przykre rozpieranie w całej głowie i wysadzanie oczu. W polu
widzenia pojawiają się czerwone plamy (czerwone widzenie), a pod spojówką oka powstają nieraz
krwawe wybroczyny, Najprawdopodobniej wybroczyny powstają również, choć w mniejszym
stopniu, w innych miejscach w głowie. Dowodem tego jest pojawienie się ,,muszek" w polu
widzenia u pilotów zajmujących się intensywnie odwróconą akrobacja.

Przemieszczanie się krwi w czasie działania przeciążeń ujemnych (a) i dodatnich (b).
Dolegliwości wynikające z wahań ciśnienia i obniżonego ciśnienia
Działanie obniżonego ciśnienia atmosferycznego może powodować także wiele innych,
drobniejszych dolegliwości, jak bóle w jamie brzusznej na skutek rozprężania się gazów w Jelitach,
czyli tzw. meteoryzm wysokościowy, bóle źle zaplombowanych zębów oraz dolegliwości ze strony
zatok, a zwłaszcza uszu. Zmiany ciśnienia kryją w sobie niebezpieczeństwo w postaci tzw. Urazu
atmosferycznego uszu. Dolegliwości powstają z reguły przy zniżaniu się i wyrażają się w "założeniu
uszu", osłabieniu słuchu i bólach uszu. Objawy te utrzymują się przeciętnie kilka godzin i w
niektórych przypadkach mogą być początkiem zapalenia ucha środkowego, a przy zaistnieniu
skrajnie dużych różnic ciśnień może nastąpić pęknięcie błony bębenkowej. Ma te bardzo istotne
znaczenie w spadochroniarstwie, gdzie przy skokach z dużych wysokości lub z opóźnieniem mamy
do czynienia z bardzo dużymi i gwałtownymi skokami ciśnienia, a w odróżnieniu od pilotów
spadochroniarz po wyskoku w przypadku wystąpienia dolegliwości nie może zahamować opadania.
W części środkowej ucha znajduje się jama bębenkowa o objętości około 1 cm3, połączona z
otaczającą atmosferą trąbką Eustachiusza, która uchodzi do gardła. Od zewnątrz jama bębenkowa
odgrodzona jest błoną bębenkową. Gdy pilot wznosi się, wokół niego maleje ciśnienie, a z ucha
środkowego poprzez trąbkę Eustachiusza wychodzi nadmiar powietrza i w ten sposób wyrównuje
się ciśnienie. Natomiast przy zniżaniu powietrze nie zawsze może bez trudu wejść z powrotem. W
tych przypadkach w uchu środkowym powstaje podciśnienie. Błona bębenkowa jest wpychana
przez powietrze do środka, co powoduje wybrzuszenie się jej do wewnątrz i napięcie, będące
przyczyną bólu i osłabienia słuchu. Efekt ssący na cala jamę bębenkową daje przejściowo wysięk,
potocznie nazywany wodą.
Częste powtarzanie się tych urazów prowadzi do rozwijania się zmian zwyrodnieniowych w uchu,
a w konsekwencji do osłabienia słuchu. Dlaczego trąbka Eustachiusza nie chce przepuszczać
powietrza z powrotem do ucha? Przyczyną Jej jest budowa przypominająca nieco wentyl. Nabiera
ona szczególnie tych właściwości w czasie katarów, kiedy następuje obrzęk całej śluzówki
nosogardzieli. Tak jak utrudnione jest w tym okresie oddychanie przez nos, tak samo upośledzona
jest drożność trąbki Eustachiusza. W tym okresie kryje się dodatkowe niebezpieczeństwo,
polegające na możliwości przedostania się do jamy bębenkowej razem z powietrzem zakażonej
wydzieliny, zwłaszcza gdy pilot ma katar. Gdy występuje zatykanie uszu, należy przetykać ślinę,
ssać cukierki lub ziewać. Wszystkie te zabiegi sprzyjają udrożnieniu trąbki. Najskuteczniejszym
sposobem, choć nie najzdrowszym, jest ściśnięcie nosa palcami i zwiększenie ciśnienia w noso-

gardzieli z jednoczesnym przetykaniem śliny. W miarę latania tzw. barofunkcja trąbki Eustachiusza
znacznie się poprawia. Uraz atmosferyczny może również dotyczyć zarówno zatok szczękowych,
jak i czołowych Często stany zapalne zatok nie dające w codziennym życiu większych dolegliwości,
gwałtownie dają znać o sobie w czasie zniżania się.
Choroba powietrzna
Choroba powietrzna. Choroba powietrzna jest analogicznym zjawiskiem do choroby lokomocyjnej.
Jest to reakcja organizmu na kołysanie i huśtanie, czyli na niewielkie, ale zmienne przyspieszenie.
Na takie nękające przyspieszenie wrażliwy jest przede wszystkim błędnik, a dalsze objawy są
jedynie następstwem podrażnienia błędnika. Doświadczenia przeprowadzone na zwierzętach
wykazały, zepo zniszczeniu błędnika nie daje się wywołać choroby powietrznej, mimo iż przedtem
te same zwierzęta byty na nią podatne.
Niemałą rolę w ewentualnym wystąpieniu choroby powietrznej odgrywa stan emocjonalny I
zaabsorbowanie psychiczne; pilot lecący jako pasażer znacznie podatniejszy jest na tę chorobę niż
osoba aktualnie zajęta pilotowaniem. Bardzo dużą rolę odgrywa również indywidualna wrażliwość.
Choroba powietrzna objawia się początkowo niepokojem, pogłębianym każdym ruchem samolotu,
napływaniem śliny do ust, zblednięciem twarzy i kończyn, wystąpieniem zimnego potu, aż wreszcie
występują nudności i wymioty. Niekiedy tez pojawiają się zawroty głowy. Powstaje pytanie, jak
zapobiegać tym dolegliwościom. Środki farmakologiczne dla pilotów nie są wskazane, gdyż działają
odurzająco.
Pod wpływem treningów zarówno naziemnych, jak i powietrznych wrażliwość błędników znacznie
zmniejsza się i pilot zaczyna dobrze znosić loty. W powietrzu należy unikać zbędnych ruchów
głową, zwłaszcza w krążeniu. Korzystnie wpływa także pełne zaabsorbowanie lotem, zamiast
rozmyślania na temat choroby Bardzo dobre wyniki daje właściwy naziemny trening fizyczny
połączony z ruchami obrotowymi, np. gimnastyka na batucie, ćwiczenia na kotach reńskich,
łyżwiarstwo, tańce obrotowe itp.
Promieniowanie słoneczne
Promieniowanie słoneczne w głównej mierze ulega przekształceniu na energie cieplną. W miarę
wznoszenia się intensywność promieniowania wzrasta, a szczególnie wzrasta odsetek promieni
nadfioletowych, które w warstwach przyziemnych są intensywnie pochłaniane przez
zanieczyszczenia atmosfery i parę wodną.
Dla człowieka energia słoneczna może być w niektórych okolicznościach niebezpieczna.
Intensywne napromieniowane słoneczne może powodować udar słoneczny. Niejeden z nas
doświadczył oparzeń skóry w czasie opalania się. Silne napromieniowanie tak przed lotem, Jak i w
czasie lotu obniża odporność na czynniki lotu, a zwłaszcza na przyspieszenia. Powoduje ono
rozszerzenie lub nawet porażenie powierzchniowych naczyń krwionośnych, co obniża ciśnienie krwi
iutru dnia organizmowi gospodarowanie nią. W czasie lotu pilot styka się z bardzo silnym
promieniowaniem, którego energia może dochodzić do 800 kcal/h/m2, to znaczy, że w ciągu 4 do 5
h na 1 m2 przypada tyle energii, ile wynosi całodzienne zapotrzebowanie człowieka. Najbardziej
narażona na promieniowanie jest głowa pilota, a sprzyja temu dobra przepuszczalność promieni
przez szkło organiczne (pleksiglas), z którego wykonana jest kopuła kabiny, oraz słaby przepływ
powietrza w kabinie. Dlatego należy bezwzględnie w czasie lotu stosować nakrycie głowy, i to
najlepiej białe, gdyż odbija ono największą ilość promieni. Ponadto przy nadmiernym oświetleniu
należy stosować okulary przeciwsłoneczne.
Wpływ temperatury
Zdolność znoszenia przez organizm wysokich temperatur zależy od tego, czy otaczające powietrze
jest suche, czy tez nasycone wilgocią. W atmosferze wilgotnej człowiek wykazuje matą odporność
na działanie wysokich temperatur, a to w dużej mierze dlatego, ze jest pozbawiony możliwości
regulacji temperatury ciała sposobem dla niego typowym - przez odparowywanie potu. Natomiast

w suchej atmosferze człowiek wykazuje dużą odporność, może wytrzymać 70°C przez 70 min, a
nawet 115° przez 20 min.
Pilot styka się z podwyższeniem temperatury ciała przeważnie wskutek napromieniowania przez
słońce. Podwyższona temperatura ciała stwarza dla organizmu niekorzystne warunki pracy.
Wskutek pocenia się organizm ulega szybkiemu - odwodnieniu, następuje wzmożenie przemiany
materii, a odporność na czynniki lotu, zwłaszcza na przeciążenia, zmniejsza się. Przegrzanie
powoduje obniżenie kondycji, może doprowadzić do omdlenia, a w skrajnych przypadkach do
udaru słonecznego.
Udar słoneczny objawia się bólem głowy, zamroczeniem, a nieraz drgawkami. Ciepłota ciała
wzrasta, skóra jest gorąca i zaczerwieniona, tętno przyspieszone, a źrenice szerokie. W przypadku
zauważenia takich objawów należy umieścić chorego w chłodnym, przewiewnym miejscu,
stosować zimną kąpiel połączoną z rozcieraniem ciała, aby zwiększyć ukrwienie skóry i w ten
sposób obniżyć jego ciepłotę, a także podawać choremu do picia płyny, by uzupełnić deficyt wody
w organizmie.
Jednak znacznie częściej styka się pilot z niskimi temperaturami, zaczynając od pobytu na starcie,
a kończąc na lotach wysokościowych. Niskie temperatury często wywołują różne schorzenia
przeziębień i owe, a w niektórych przypadkach nawet odmrożenia. Zmarznięty pilot w skostniałych
kończynach ma zmniejszone czucie, na czym cierpi precyzja ruchów i kontrola lotu samolotu. Jest
on mało spostrzegawczy, bez inicjatywy. Pociąga to za sobą nie tylko uzyskanie gorszych wyników,
ale również wybitnie obniża bezpieczeństwo lotów.
Broniąc się przed obniżeniem temperatury wewnętrznych organów, organizm przede wszystkim
zmniejsza ukrwienie skóry, ograniczając w ten sposób oddawanie ciepła otoczeniu, a dopiero w
drugim etapie zwiększa produkcję ciepła, głównie przez mięśnie, zmuszając je do pracy w miejscu,
czyli do dreszczy. Zrozumiałą jest więc rzeczą, że do lotów w ogóle, a zwłaszcza do lotów
wysokościowych należy się odpowiednio ubierać. Ubiór pilota powinien zapewniać dobrą izolację
cieplną całego ciała, być wygodny w użyciu, lekki, miękki, nie krępujący ruchów, zapewniający
przepuszczalność pary wodnej wydalanej przez skórę. Rolę tę tradycyjnie spełniają dobrze dobrane
i właściwie uszyte futrzane, bawełniane, z włosa naturalnego i puchowe. Ubiory z materiałów
syntetycznych mogą być niebezpieczne w wypadku pożaru.
Złudzenia
Złudzeniami nazywamy fałszywe zniekształcone spostrzeżenia. Powstają one wskutek
niedoskonałości naszych zmysłów, za pomocą, których utrzymujemy kontakt z otaczającym nas
światem. Wszystkie nasze zmysły w odpowiednich okolicznościach mogą nam dostarczyć
fałszywych danych. Wszelkiemu rodzajowi złudzeń nadzwyczaj sprzyja: zmęczenie, złe
samopoczucie, duże napięcie emocjonalne, niewłaściwa pozycja, niedotlenienie, przyspieszenia, a
wreszcie brak wiary we własne siły i brak krytycyzmu. Przyczyny złudzeń w locie możemy podzielić
na następujące grupy. Złudzenia powstałe:
1) wskutek naruszenia zasad działania zmysłów,
2) wskutek częściowego zahamowania procesów w korze mózgowej,
3) wskutek okoliczności uniemożliwiających różnicowanie bodźców (np. w ciemną noc trudno jest
odróżnić gwiazdy i pojedyncze światła na ziemi).

a) złudzenia wzrokowe
W warunkach złego oświetlenia zdarza się dokonać mylnych spostrzeżeń. Gdy szybko człowiek
obróci się kilka razy wydaje mu się, że świat wiruje. Często piloci ulegają złudzeniom odległości
podczas lądowania po długim locie na znacznych wysokościach. Nieprawidłowa ocena wysokości
prowadzi do błędów lądowania.

Przykłady złudzeń wzrokowych

linie są równolegle

odcinki są równe

b) złudzenia błędnika
Pilot najczęściej spotyka się ze złudzeniami błędnikowymi. Przytoczone przykłady będą się
odnosiły przede wszystkim do tych przypadków, w których nie ma kontroli (korekcji) wzroku. W
prawidłowym zakręcie wypadkowa sit działa zawsze prostopadle do podłogi samolotu i dlatego
statyczny zmysł równowagi (narząd otolitowy) sądzi, ze ziemia znajduje się zawsze pod podłogą
samolotu tymczasem jest ona pod dolnym skrzydłem. W nieprawidłowym zakręcie z wyślizgiem
ulegamy złudzeniu, ze ziemia znajduje się pod górnym skrzydłem. Identycznie w czasie
prawidłowej pętli dla zmysłu równowagi ziemia Jest zawsze pod podłogą samolotu a o
rzeczywistym położeniu jej informuje nas tylko widoczność horyzontu naturalnego lub sztucznego.
Istotne jest zachowanie się części kinetycznej narządu równowagi, mieszącej się w kanałach
półkolistych, która Jest nastawiona na rejestrację przyspieszeń kątowych. Trzeba tu przypomnieć,
ze narząd ten w warunkach lotu u przeciętnego człowieka rejestruje przyspieszenia 1°/s, co
stanowi tzw. wartość progową.
1. Jeżeli samolot przechyla się np. w lewo, z przyspieszeniem kątowym poniżej wartości progowej,
to osiągnie on duże przechylenie w sposób niezrozumiały dla pilota, bo nie zarejestrowany przez
komórki zmysłowe. Gdy pilot na podstawie wskazań przyrządów podniesie zwis w normalnym
tempie, tzn. z przyspieszeniem kątowym powyżej progowego, to zostanie zarejestrowany tylko ten
drugi ruch, w prawo, i podczas gdy w rzeczywistości samolot leci prosto, pilotowi wydaje się że ma
prawy zwis.
2. W odwrotnej sytuacji, gdy samolot, powoli wyszedł z przechylenia, do którego został
wprowadzony z przyspieszeniem kątowym powyżej progowego wówczas przez narząd równowagi
został zarejestrowane tylko wprowadzenie w przechył, a kiedy samolot leci już prosto, pilot sądzi,
ze przechylenie i zakręt utrzymują się nadal.
3. Odczuwanie wznoszenia w czasie zakrętu następuje dlatego, że powstają podobne odczucia, jak
przy przejściu na wznoszenie z lotu poziomego, gdyż z narządu równowagi oraz z czucia
głębokiego i powierzchniowego płyną zupełnie podobne wrażenia. Mamy do czynienia wtedy nie
tylko z tzw. "zamianą sterów" w sensie pilotażowym, ale i z odpowiednikiem fizjologicznym w
zakresie działania zmysłów.
4. Gdy ruch obrotowy którejś z trzech płaszczyzn trwa przez chwilę, endolimfa w kanałach
półkolistych zaczyna nabierać prędkości zgodnej z ruchem ciała i samolotu. W chwili zatrzymania
się ruchu endolimfa swoja bezwładnością dalej krąży, tak jak herbata w zatrzymanej szklance.
Stąd po zatrzymaniu ruchu obrotowego samolotu występuje wrażenie ruchu odwrotnego co do
kierunku, przez mimo, że ruchu już nie ma, to wskutek bezwładności endolimfa krąży nadal przez

pewien czas, identycznie jak przy ruchu samolotu w przeciwną stronę. Piloci mają tendencję
podczas wyprowadzania z zakrętu do zadzierania samolotu, nie tylko dlatego, ze zapominają
"oddać drążek" tyle, ile ściągnęli w zakręcie, lecz i dlatego, że dochodzi jeszcze złudzenie
pochylania maski i zniżania się. Złudzenie to powstaje wskutek występowania w czasie
wyprowadzania z zakrętu złudnych odczuć odwrotnych do tych, jakie pilot odczuwał w zakręcie.
5. Jeżeli w trakcie trwania ruchu obrotowego samolotu którejś z płaszczyzn wykonujemy ruchy
głową, to w większości przypadków występuje przyspieszenie Coriolisa. Powstają wtedy złożone
izmienne bodźce z różnych kanałów półkolistych, co wywołuje zawroty głowy i sprzyja
występowaniu choroby powietrznej. Ma to miejsce szczególnie w czasie głębokiego krążenia,
korkociągu i w innych figurach akrobacji, połączonych z intensywnym obrotem samolotu. Należy
wiec unikać ruchów w płaszczyznach niezgodnych z płaszczyzną obrotu samolotu.
Wzrok ma wprawdzie bardzo silny korygujący wpływ na narząd równowagi, lecz gdy i on ulegnie
złudzeniom, wtedy wnosi swój błąd do określenia położenia w przestrzeni. Dlatego, ze względu na
możliwość utraty orientacji przestrzennej wszystkie samoloty są zaopatrzone w przyrządy i o ile lot
z widocznością ziemi można sobie bez nich wyobrazić, o tyle lot w chmurach bez przyrządów
kończy się z reguły mimowolną akrobacją.
Nawet sprawne przyrządy nie chronią w pełni przed złudzeniami i ich skutkami. Przyrządy bowiem
umożliwiają tylko skonfrontowanie własnych spostrzeżeń z obiektywnymi wskazaniami. Jeśli pilot
nie wykaże dostatecznie krytycznego podejścia do złudzeń i nie oprze swego postępowania
wyłącznie na wskazaniach sprawnych przyrządów to utraci orientację przestrzenną.
c) złudzenia poczucia czasu.
W czasie lotu często można spotkać za zachowania poczucia czasu. Czas biegnie pozornie szybko
lubpowoli. Uzależnione jest to od stanu emocjonalnego pilota w czasie lotu, intensywności zadań,
niespodziewanych sytuacji. Dlatego kontrola czasu w locie jest bardzo ważnym czynnikiem kontroli
całego lotu.
Wibracje, hałas, ultradźwięki
W samolocie wstrząsy oraz wibracje odczuwa się pośrednio przez części ciała, które stykają się z
fotelem oraz urządzeniem sterowym. Są one przenoszone dalej na poszczególne narządy ciała.
Źródłem wibracji w samolocie jest między innymi praca silnika oraz opór powietrza. Wiemy, iż
wibracje mogą się spotęgować np. w wyniku wady lub uszkodzenia silnika albo w wyniku
uszkodzenia jednego z elementów konstrukcji samolotu.
Zjawiskiem pokrewnym wibracji jest dźwięk. O ile wibracja dotyczy drgania określonych
przedmiotów lub ich części i jest wyczuwana przez tkanki naszego ciała, o tyle dźwięk odczuwamy
przede wszystkim naszym zmysłem słuchu, którego część odbiorcza znajduje się w uchu
wewnętrznym. W samolocie dźwięk w postaci hałasu może pochodzić podobnie jak wibracje od
pracy motoru, od śmigła lub dyszy silnika odrzutowego, od oporu powietrza itp. Nie bez znaczenia
są również hałasy radiowe pochodzące bezpośrednio ze słuchawek nałożonych na uszy. Hałas jak
każde zjawisko fizyczne, można wymierzyć. Siłę hałasu określa się siłą ciśnienia, jakie fale
dźwiękowe wywierają na narząd słuchu lub odpowiedni aparat zwany sonometrem. Podobnie jak
częstotliwość wibracji mierzymy częstotliwość tonów. Jednostką pomiarową jest jeden herc (Hz),
który oznacza jedno drganie, czyli jeden cykl na sekundę. Częstość drgań słyszalnych przez zdrowe
ludzkie ucho leży w granicach od 16 Hz do około 20000 Hz, dla niektórych osobników zaś może
osiągnąć 28000 Hz.
Drugim ważnym czynnikiem słyszalności danego dźwięku jest jego natężenie. Musi ono osiągnąć
wartość co najmniej tzw. progu słyszalności.
Drgania mechaniczne o częstości powyżej 20-28 tys. Hz nazywają się ultradźwiękami. Nie

wywołują one u człowieka żadnych wrażeń słuchowych, chociażby ich natężenia byty bardzo
znaczne. Ultradźwięki powstają również przy wybuchach, przy obrocie nie naoliwionych łożysk itp.
Ultradźwięki w lotnictwie spotykamy przed wszystkim przy pracy silników odrzutowych oraz w
samolotach korzystających z dodatkowego napędu w postaci specjalnych rakiet. Ultradźwięki nie
są obojętne dla zdrowia człowieka.
Choroba dekompresyjna
Samo oddziaływanie obniżonego ciśnienia atmosferycznego na pilota może wywoływać również
wiele poważnych niebezpiecznych dolegliwości oraz zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu. Objęte
są one wspólnym określeniem - dyzbaryzm, dla całej grupy zjawisk, chociaż dotyczą one różnych
części organizmu, dlatego że wspólną przyczyna są zmiany ciśnienia w otaczającej atmosferze
pomimo różnego mechanizmu powstawania zaburzeń. Jednym z nich jest tzw. Choroba
dekompresyjna. Powoduje ją rozpuszczony w tkankach ludzkich azot pod ciśnieniem cząstkowym
593 mm Hg, co odpowiada 78% ciśnienia atmosferycznego (760 mm Hg). Organizm przeciętnego
człowieka zawiera około jednego litra azotu. Gdy pilot wznosi się i ciśnienie w otaczającej
atmosferze spada, azot z tkanek poprzez krew i płuca zostaje powoli i opornie wydalany do
rozrzedzonej atmosfery. Jednak spadek ciśnienia cząstkowego azotu w tkankach jest
zdecydowanie wolniejszy niż spadek ciśnienia w otaczającej atmosferze. W ten sposób narasta
różnica ciśnień miedzy ciśnieniem cząstkowym azotu w tkankach a ciśnieniem atmosferycznym
(absolutnym), Gdy odpowiedni stosunek ciśnień osiągnie wielkość 1:2, czyli współczynnik
przesycenia będzie równy 2, w tkankach o najmniejszym współczynniku przesycenia zaczynają się
tworzyć wolne pęcherzyki, podobnie jak to ma miejsce po otworzeniu butelki z woda gazowaną.
Jeżeli wznoszenie było tak szybkie, ze współczynnik przesycenia osiągnął wartość 3,2, to nawet w
najodporniejszej na przesycenie azotem tkance, jaka jest tkanka tłuszczowa, wydziela się wolny
azot.
Praktycznie przy szybkim wznoszeniu się - rzędu 20 m/s, objawy choroby dekompresyjnej mogą
już wystąpić od 8000 m, natomiast przy wznoszeniu rzędu - kilku metrów na sekundę powstają
one dopiero powyżej 10000 m. Pierwsze dolegliwości odczuwane są zazwyczaj w okolicach słabo
ukrwionych w których zachowało się największe wysycenie tkanek azotem. Są to przede
wszystkim stawy i kości, szczególnie te, które były słabo ukrwione i zmarznięte. Pęcherzyki azotu
powstałe w okolicy stawów uciskają bardzo czule zakończenia nerwowe, dając głębokie, wprost
nie do zniesienia bóle. Z tych samych powodów mogą też wystąpić bóle za mostkiem, kaszel,
mrowienie oraz swędzenie skóry. Podczas bardzo szybkiego wznoszenia pęcherzyki azotu,
powstają również w centralnym układzie nerwowym, dając bardzo poważne zaburzenia w jego
funkcjonowaniu, mogące doprowadzić nawet do śmierci. W lotnictwie sportowym na szczęście z
tak dużymi wznoszeniami nie spotykamy się.
Przy dużych prędkościach wznoszenia, trzeba oddychać czystym tlenem już od ziemi, a nawet
przeprowadzać przed startem kilkunasto minutowa "desaturację", czyli oddychanie czystym tlenem
na ziemi, co znacznie przyspiesza usuwanie azotu z tkanek. Oczywiście, z chwilą rozpoczęcia
desaturacji nie można wracać do oddychania powietrzem, gdyż niweczy to cały dotychczasowy
trud.
Bardzo ważną rolę pomocniczą odgrywa ciepła odzież, zapewniająca dobre krążenie krwi, które
jak wiadomo, usuwa azot z tkanek.
Choć lotników sportowych problem ten nie dotyczy, warto wiedzieć, że na wysokości 19200 m
pojawia się gwałtownie inne zjawisko. Jest nim wrzenie płynów ustrojowych. Jak wiadomo, w
miarę
zmniejszania się ciśnienia atmosferycznego temperatura wrzenia obniża się; na wysokości 19200 m
temperatura ciała jest wystarczająco wysoka, aby spowodować wrzenie płynów ustrojowych.
Choroba tlenowa
Ze wzrostem wysokości maleje ciśnienie atmosferyczne. Dla organizmu pilota jest to zjawisko
niekorzystne, gdyż powoduje różne zaburzenia w pracy ustroju;
możemy podzielić je na dwie grupy:
1) zaburzenia związane z niedotlenieniem,

2) zaburzenia związane bezpośrednio z oddziaływaniem obniżonego ciśnienia
atmosferycznego.
Najważniejszą przeszkodą ze strony organizmu ludzkiego (bywaniu na wysokości) jest tzw.
choroba wysokościowa (choroba tlenowa). Jest ona zespołem objawów, wynikłych z
wysokościowego niedotlenienia ustroju człowieka.
Przyswajanie tlenu przez organizm jest zależne od ciśnienia cząstkowego tlenu panującego we
wdychanym powietrzu, tzn. ciśnienia, jakie wywarłby sam tlen w danej objętości powietrza, gdyby
usunięto z tej objętości pozostałe składniki powietrza.
Ciśnienie cząstkowe tlenu zależne jest od ciśnienia absolutnego, panującego we wdychanym
powietrzu, a ile z tego ciśnienia przypada na ciśnienie cząstkowe tlenu, mówi jego zawartość
procentowa. W troposferze i w niższych warstwach stratosfery, mimo spadku ciśnienia
atmosferycznego, skład procentowy powietrza praktycznie nie zmienia się. W powietrzu znajduje
się około 21 % tlenu, wskutek czego ciśnienie cząstkowe tlenu wynosi 21% ciśnienia
atmosferycznego panującego na danej wysokości, co na poziomie morza przy ciśnieniu
atmosferycznym 760 mm Hg odpowiada 159,6 mm Hg. Przy ciśnieniu cząstkowym tlenu na
poziomie morza 159,6 mm Hg ciśnienie cząstkowe tego gazu w pęcherzykach płucnych wynosi
tylko 102-103 mm Hg.
Dzieje się tak dlatego, że panuje tam ciśnienie cząstkowe pary wodnej wynoszące 47 mm Hg oraz
dwutlenku węgla wynoszące 40 mm Hg; gazy te wypierają częściowo składniki wdychanego
powietrza, a ponadto dociera tam tylko mieszanina wdychanego i wydychanego powietrza.
Odporność organizmu na chorobę tlenową określają strefy wytrzymałości organizmu na
niedotlenienie.
Ze wzrostem wysokości maleje ciśnienie atmosferyczne, a więc i ciśnienie cząstkowe tlenu, co z
koleji powoduje zmniejszenie wysycenia krwi tlenem.
Organizm każdego zdrowego człowieka dysponuje mechanizmami wyrównawczymi
(kompensacyjnymi) zapobiegającymi niedotlenieniu ustroju. Działanie tych mechanizmów polega
na zwiększeniu wentylacji płuc, przyspieszeniu krążenia krwi, włączeniu do obiegu dodatkowej
ilości krwi pochodzącej ze śledziony oraz zmniejszeniu dopływu krwi do narządów drugorzędnego
znaczenia w danym momencie (np. układ trawienia), gdy organizm stara się zapewnić prawidłowe
funkcjonowanie najważniejszych organów.

Mechanizmy wyrównawcze mają jednak ograniczone możliwości i dlatego jedynie do pewniej
wysokości mogą zapewnić najważniejszym narządom organizmu wystarczające zaopatrzenie w
tlen. Wysokość tą przepisy określają na 4000 m n.p.m.
Układ oddechowy dysponujący możliwością pięciokrotnego zwiększenia wentylacji płuc,
wykorzystuje tę możliwość podczas niedotlenienia wysokościowego najwyżej w połowie. Dzieje się
tak dlatego, ze w odróżnieniu od warunków pracy fizycznej, dalsze zwiększanie wentylacji płuc jest
bezcelowe i niebezpieczne. Stopień wysycenia krwi (hemoglobiny) tlenem zależy bowiem przede
wszystkim od ciśnienia cząstkowego tlenu we wdychanym powietrzu, a nie znacznie tylko od
wentylacji płuc. Niedobór tlenu na drodze odruchowej powoduje zwiększenie wentylacji płuc przez
pogłębienie i przyspieszenie oddychania, co wiąże się automatycznie ze zwiększeniem wydalania
dwutlenku węgla, a nadmierne obniżenie się z kolei jego poziomu we krwi powoduje zakłócenia w
pracy organizmu.
W czasie pracy fizycznej proporcjonalnie do rosnącego zapotrzebowania na tlen zwiększa się
produkcja C02 i dlatego organizm mimo wzmożonego wydalania tego gazu poprzez zwiększoną
wentylację płuc zapewnia sobie niezbędny jego poziom we krwi. W czasie niedotlenienia produkcja
CO2 nawet nieco zmniejsza się i dlatego, gdy poziom jego zbliży się do dolnej dopuszczalnej
granicy, ośrodek oddechowy zaprzestaje dalszego zwiększania wentylacji płuc. Odpowiedni poziom
CO2 we krwi jest niezbędny dla życia i dlatego piloci nie mogą bezkarnie celowo przyspieszać
oddychania, tym bardziej ze nie prowadzi to do zwiększenia wysycenia krwi tlenem.
Przy dalszym wznoszeniu się powyżej strefy całkowitej kompensacji narasta cały szereg odchyleń
od normy w funkcjonowaniu organizmu, grożący w każdej chwili wystąpieniem niebezpiecznych
następstw. Zależnie od prędkości wznoszenia, czasu pobytu na wysokości, indywidualnych
zdolności kompensacyjnych i aktualnej kondycji, choroba daje znać o sobie wcześniej lub późnej.
Niedotlenienie upośledza przede wszystkim funkcjonowanie układu nerwowego, w tym
poszczególnych zmysłów, a także kory mózgowej, z którą związane jest myślenie, a więc i
świadome pilotowanie. Co gorsze, samokrytycyzm w tym stanie jest poważnie zmniejszony, a
pełny obraz choroby wysokościowej może wystąpić nagle i dlatego nie można liczyć na
zareagowanie w porę oraz bezpieczną ucieczkę w niższe partie atmosfery.

Upośledzenie układu nerwowego obrazuje karta wypełniona w komorze niskich ciśnień w czasie
symulowanego wznoszenia do wysokości 7000 m. Zadaniem badanego było od liczby 1000
odejmować jeden wpisując wynik i odpowiednio dalej. Oprócz pomyłek widać zaburzenia
charakteru pisma.

Choroba tlenowa należy do tych nielicznych chorób, których objawy subiektywne odczuwane przez
pilota są nieproporcjonalnie nikłe w porównaniu z rzeczywistą grozą sytuacji, W tym kryje się jej
podstępność oraz niebezpieczeństwo, zwłaszcza w odniesieniu do młodych i niedoświadczonych
pilotów. Wynika to zarówno z małej ilości i zazwyczaj słabo wyrażonych dolegliwości, jak również
ze zmniejszonej zdolności odczuwania oraz analizowania ostrzegawczych sygnałów. Sposób
objawiania się tej choroby jest różny u poszczególnych osób, a często i u tego samego pilota
objawy są zmienne.
Do najczęstszych objawów należą: senność, utrudnione myślenie, przygnębienie lub też niepokój,
stan podniecenia, beztroska, wesołość itp., podobnie jak w zamroczeniu alkoholowym Ponadto
występuje: znużenie fizyczne, osłabienie siły mięśniowej, zaburzenia precyzji ruchów i ich
koordynacji, bóle głowy, mdłości, zimny pot, pulsowanie w skroniach, mrowienie i drętwienie
kończyn oraz zsinienie paznokci i warg.
Nieraz jednak następuje utrata przytomności bez uprzedniego odczuwania jakichkolwiek
dolegliwości.
Wszystkie te zjawiska po locie są zazwyczaj słabo pamiętane lub w ogóle pilot ich sobie nie
uświadamia.
Przekroczenie wysokości 7000 m bez korzystania z aparatury tlenowej prowadzi z reguły do
niezwłocznego załamania się odczynów kompensacyjnych i podstawowych czynności organizmu, a
w razie pozostawania na tej wysokości, pociąga za sobą szybką śmierć. Podobna reakcja
organizmu możliwa jest też podczas lotu na niższych wysokościach, w strefie niecałkowitej
kompensacji.
Ażeby zapobiec niedotlenieniu w czasie lotów wysokościowych, stosuje się w lotnictwie różnego
rodzaju aparaty tlenowe, których działanie na pierwszym etapie polega na wzbogaceniu
wdychanego powietrza w tlen. W ten sposób w miarę wznoszenia się, mimo spadku ciśnienia
atmosferycznego, przez zwiększenie procentowej zawartości tlenu we wdychanym Powietrzu udaje
się utrzymać niezbędne ciśnienie cząstkowe tlenu pod maską, aż do wysokości 12000 m.
Powyżej tej wysokości nie wystarcza nawet oddychanie czystym tlenem, gdyż ciśnienie

atmosferyczne jest niższe od niezbędnego ciśnienia cząstkowego tlenu, potrzebnego do
prawidłowego przebiegu wymiany gazowej w płucach i tkankach. Konieczne staje się wiec
podawanie tlenu pod ciśnieniem wyższym od panującego w otaczającej atmosferze. Pilot musi
mieć oprócz aparatu tlenowego ubiór kompensacyjny i silnie dociśniętą do twarzy maskę tlenową
lub szczelny hełm, utrzymujący zwiększone ciśnienie tlenu. Ubiór kompensacyjny w tym przypadku
ma za zadanie równoważenie od zewnątrz ciśnienia tlenu podawanego do płuc. Najbardziej
komfortowym rozwiązaniem jest ciśnieniowa kabina oraz ubiór kompensacyjny, jako awaryjne
zabezpieczenie w razie nagłego rozhermetyzowania kabiny, tak jak to ma miejsce na samolotach
myśliwskich.
Po zaprzestaniu korzystania z odpowiedniej aparatury tlenowej organizm ma pewien jego zapas
we krwi i dlatego nie następuje nagła utrata przytomności. Jest to tzw. "rezerwa czasu".
Po przerwie w dostarczeniu tlenu należy bezzwłocznie opuścić niebezpieczną wysokość.
Znajomość jej ma szczególne znaczenie w przypadku niesprawności aparatury tlenowej lub w razie
ratowniczego skoku ze spadochronem. Wysokość 8000 m jest rozsądną granicą opuszczania
płatowca czy samolotu ze spadochronem bez ratowniczej aparatury tlenowej. W przypadku
uszkodzenia płatowca wyżej, należy co najmniej do tej wysokości wykorzystywać pokładową
aparaturę tlenową, a dopiero później opuścić płatowiec i otwierać spadochron z opóźnieniem.
W czasie wykonywania lotów, pilot, który dobrze zniósł badania w komorze niskich ciśnień,
odpowiadających ciśnieniu na 5000 m, musi pamiętać, ze w locie działają na niekorzyść pilota
dodatkowe czynniki, jak: praca mięśniowa, napięcie emocjonalne i długotrwałość lotu. Biorąc
ponadto pod uwagę możliwość istnienia w tym dniu ukrytych niedyspozycji obniżających
wytrzymałość na niedotlenienie, uzasadniony staje się zakaz lotów bez używania aparatury
tlenowej powyżej 4000 m.
Wykres przedstawia ideę ucieczki do strefy bezpiecznej.
Jednakże ludzie posiadają zdolność adaptacji do przebywaniu na znacznych wysokościach. Ta

adaptacja jednak wymaga kilkunastodniowego procesu (np. adaptacja układu krążenia).

Zachowanie się pojemności wyrzutowej serca, częstości tętna oraz zawartości hemoglobiny u
ludzi podczas pobytu na wysokości 4300 m w ciągu 20 dni i na wysokości 2000 m w ciągu 16
dni.

Aklimatyzacja wysokościowa nie wpływa na wykorzystanie tlenu przez ustrój. Badania wykonane u
ludzi urodzonych na wysokości oraz stale tam przebywających nie wykazały istotnych różnic w
porównaniu z osobami nowoprzybyłymi.
Czynniki trujące
Gazy spalinowe powstające przy spalaniu benzyny w silniku lotniczym mogą oddziaływać na
lotników wskutek nieszczelności przewodów z gazami spalinowymi lub w wyniku błędów
konstrukcyjnych samolotu.
W gazach spalinowych znajduje się:
dwutlenku węgla (CO2) 10,8%,
tlenku węgla (CO) 2,8%
tlenu (O2) 1,2%
wodoru (H2) 0,7%
metanu (CH4) 0,7%
azotu (N) 83,8%
Oczywiście podany skład może się wahać zależnie od rodzaju paliwa, od wysokości lotu, a także
od pracy motoru i jego wyregulowania.
Najgroźniejszym z podanych składników jest tlenek węgla (CO), może spowodować objawy
ciężkiego zatrucia w wypadku przedostawania się gazów spalinowych do kabiny pilota. Tlenek
węgla jest gazem bezbarwnym pozbawionym zapachu. Do wykrywania jego obecności używa się
specjalnych przyrządów.
Tlenek węgla już w niewielkim stężeniu wywołuje ciężkie objawy zatrucia. Np. w małym,
zamkniętym garażu po 5-minutowej pracy silnika wytwarza się już stężenie CO (0,25%), które
powoduje utratę przytomności i śmierć przebywającego tam człowieka.
Nie tylko tlenek węgla jest tak niebezpieczny w lotnictwie. Również sama benzyna zmieszana z
czteroetylkiem ołowiu może być przyczyną zatrucia powstałego w czasie tankowania, przy
remontach zbiorników, podczas ich oczyszczania itp. Działanie benzyny j jest równie szkodliwe w
postaci płynu jak i pary. Zatrucie benzyną jest szczególnie niebezpieczne głównie dlatego, ze
pierwsze objawy zatrucia mogą wystąpić dopiero po upływie kilku dni.
W dziedzinie czynników toksycznych, do których należy tlenek węgla, benzyna, zwłaszcza
etylizowana, wyliczyć można jeszcze inne; mogą to być płyny stosowane przeciw zamarzaniu,
różnego rodzaju płyny do hamulców itp.
Czynniki te są oczywiście bardzo różne i zależnie od stopnia ich toksyczności należy zachowywać
odpowiednie środki ostrożności.
Urazy mechaniczne i poparzenia
Podczas wypadków lotniczych piloci ulegają urazom mechanicznym i poparzeniom. Te ostatnie są
szczególnie niebezpieczne ponieważ rozległe poparzenia powodują trwałe uszkodzenia skóry i jeśli
nie ma możliwości przeszczepu jej z innych miejsc prowadzą do śmierci po długotrwałych
męczarniach. Poparzenie wewnętrzne zwłaszcza układu oddechowego w skutkach są równe
tragiczne, a medycyna w tym przypadku jest bezsilna.
Uszkodzenia mechaniczne występują w czasie gwałtownych zetknięć z ziemią tub innym statkiem
powietrznym. Szczególnie niebezpieczne są urazy głowy i kręgosłupa ponieważ prowadzą do
uszkodzenia centralnego układu nerwowego co powoduje trwale kalectwo lub śmierć.
Urazy układu krwionośnego są również bardzo niebezpieczne ponieważ brak szybkiej interwencji
może doprowadzić do śmierci na skutek wykrwawienia Szczególnie niebezpieczne są krwotoki
tętnicze gdyż prowadzą do szybkiej utraty krwi. Urazy innych organów nie są tak groźne, ale
niebezpieczeństwo w czasie wypadku uzależnione jest od rodzaju i zakresu urazu mechanicznego.

Rozdział IV
Psychologiczne zagadnienia pilotażu
Praca pilota w powietrzu jest w decydującej mierze wysiłkiem psychicznym, a postęp techniczny w
lotnictwie powoduje coraz większe obciążenie psychiczne pilota.
Psychologia lotnicza bada, jakie są możliwości człowieka, dlaczego postępuje on tak, a nie inaczej,
jakie są jego zdolności, skłonności itp. Psychologia jest nauką zajmującą się różnymi rodzajami
działalności człowieka, sposobami jego myślenia, przeżywania, postępowania, jego całą naturą, a
także niezmiernie ważną sprawnością psychiczną pilotów, w której wyróżnić można trzy
podstawowe czynniki. Są to:
1) sprawność intelektualna, na którą składa się zakres wiedzy, poziom inteligencji i,
spostrzegawczość, prawidłowy rozwój uwagi, trwała pamięć, wyobraźnia, orientacja przestrzenna;
2) sprawność psychomotoryczna obejmująca szybką reakcję na bodźce, koordynację
wzrokoworuchową, precyzję ruchów, tempo pracy motorycznej;
3) sprawność adaptacyjna warunkowana dojrzałością osobowości, stałością emocjonalną,
prawidłowym ukształtowaniem i ukierunkowaniem motywacji do latania (potrzeby, cele, dążenia,
zainteresowania), umiejętność współżycia społecznego.
W czasie lotów kontakt z otaczającym światem, a więc otrzymywanie z zewnątrz informacji
umożliwiających właściwe kierowanie przebiegiem lotu i wykonanie zadania. Do pilota za
pośrednictwem zmysłów dociera z otoczenia wiele różnych bodźców, jak bodźce świetlne,
dźwiękowe, czuciowe itp., które odbierane są jako wrażenia. Te z kolei składają się na
spostrzeżenia, będące powiązaniem różnych wrażeń w logiczną całość. Dopiero w tej formie
bodźce odzwierciedlają przedmioty i zjawiska, umożliwiając pilotowi ustosunkować się do nich.
Jeśli w czasie lotu z odnoszonych wrażeń powstaną niewłaściwe, zniekształcone spostrzeżenia,
nazywamy je złudzeniami. Szczególnie wiec w lotnictwie szybkość i dokładność spostrzegania maja
kolosalny wpływ na przebieg lotu i bezpieczeństwo. Zdolność szybkiego i właściwego spostrzegania
zależy nie tylko od wyszkolenia doświadczenia, sprawności umysłowej, lecz również od
umiejętności skupienia, przestawiania i podzielności uwagi oraz jasnego i szybkiego myślenia.
Uwaga w czasie lotu Jest podstawą dobrej obserwacji. Rozróżniamy uwagę mimowolną, kiedy
zjawisko samo przyciąga uwagę, oraz uwagę dowolną, która jest zamierzonym skierowaniem
działalności psychicznej na określone obiekty i zjawiska.
Dla pilota szczególnie ważna jest uwaga dowolna: bowiem przy jej pomocy może on kontrolować
z góry założone elementy lotu i otaczające zjawiska. Uwaga pilota powinna się odznaczać dużą
objętością, intensywnością, podzielnością i przestawnością.
Nie tylko uwaga jest podstawa powodzenia w locie, ale dużej mierze i pamięć, która składa się z
następujących czynników:
1) zapamiętywania,
2) przechowywanie
3) zapominanie.
Ze względu na cykliczność tych elementów należy odpowiednio często przypominać sobie wiedzę
oraz odpowiednio często powtarzać ćwiczenia w czasie lotu.
Cechą dobrej pamięci jest: duża pojemność łatwość zapamiętywania, trwałość, dokładność
odtwarzania oraz umiejętność szybkiego wydobycia z pamięci potrzebnych faktów.
Aby pilot mógł prawidłowo i szybko rozwiązywać problemy wyłaniające się w locie, musi posiadać
dość wysoki poziom umysłowy. Pilota powinny cechować szybkość i krytycyzm myślenia, gdyż
szybko zmieniające się sytuacje w locie zmuszają do natychmiastowej analizy i oceny sytuacji oraz
podjęcia właściwej decyzji. Na sprawność intelektualną, tak ważną w lotnictwie, ma też duży
wpływ stan emocjonalny pilota.
Działalność pilota w powietrzu towarzyszy znaczne obciążenie układu nerwowego, wynikające z
dużego wysiłku psychicznego, silnych emocji, częstych stanów napięcia powodowanych przez
sytuacje stresowe. W związku z tym może występować u pilota podniecenie, obawa i napięcie,

które cechuje się zakłóceniami psychiki i działalności ruchowej. Zakłócenia te polegaj na zwężeniu
zakresu uwagi, niedostatecznej jej podzielności i przestawności. Ponadto pojawia się zapominanie,
nieprawidłowa ocena sytuacji, niezdecydowanie w podejmowaniu decyzji i ich wykonaniu. W sferze
ruchowej powstają zahamowania ruchów; ruchy bywają niewłaściwe lub zupełnie niecelowe.
Stres jest czynnikiem powodującym destrukcję pracy pilota w czasie lotu. Przewidywanie, chłodna
kalkulacja, przygotowanie do lotu ograniczają możliwość pojawienia się sytuacji stresowej.
Jeśli podczas lotu pojawi się sytuacja stresowa należy przede wszystkim:
1) zachować spokój,
2) sprawdzić i utrzymać odpowiednią prędkość samolotu,
3) podjąć decyzję,
4) konsekwentnie realizować podjętą decyzję.
Chaotyczne działanie w sytuacji stresowej może doprowadzić do utraty kontroli nad lotem,
natomiast konsekwentnie działanie często ratuje pilota w sytuacji trudnej.
Nadmierna pobudliwość emocjonalna występuje zazwyczaj w początkowym okresie szkolenia I
mija przeważnie w miarę zdobywania nawyków lotniczych;
z podobnymi zaburzeniami u doświadczonych pilotów można się spotkać tez w stanach
nerwicowych.
Pilota musi cechować zrównoważenie, czyli stałość emocjonalna, tzn. ani nadmierna pobudliwość,
ani jej obniżenie. Opanowanie, czyli zdolność kierowania swymi uczuciami wiąże się z wolą pilota,
która z kolei łączy się z procesami zarówno uczuciowymi, jak i myślowymi.
Temperamentem nazywamy całokształt dynamiki procesów psychicznych, uzależnionych od
procesów pobudzenia i hamowania.
Charakter jest sumą cech decydujących o postępowaniu człowieka. Od charakteru zależy sposób
odnoszenia się do ludzi i pracy, sposób myślenia, uczucia, sposób realizacji swych celów itp.
Pilotowi przejawiającemu koleżeństwo, sumienność, obowiązkowość, wytrwałość,
zdyscyplinowanie, odwagę i silną wolę, przypisujemy pozytywne cechy charakteru.
Cechy osobowości ustalające możliwość skutecznego działania, szybkiego uczenia się i dobrej
pracy nazywamy zdolnościami. Warunkują one łatwość nabywania wiedzy i nawyków. Zespól
powyższych cech osobowości kształtuje się w codziennej działalności pod wpływem otoczenia oraz
pracy nad sobą.
Innym ważnym elementem jest postawa pilota w czasie lotu. Wyróżnia się pięć postaw pilota,
które mają wpływ na podejmowane decyzje związane z lotem.
Są to:
1) postawa zarozumiała - przejawia się w zachowaniu typu "A co mi będziesz mówić - przepisy to
głupota - ja wiem najlepiej";
2) postawa impulsywna - to zachowanie typu "Zrobić coś i to od razu - bez oceny sytuacji I
wyboru najlepszego wariantu";
3) postawa niefrasobliwa - przejawia się w myśleniu "Mnie to się nie zdarzy innym tak, mnie
nigdy";
4) postawa nadmiernej pewności siebie - którą można wyrazić hasłem "Ja to zrobię bez
problemu".
5) postawa rezygnacyjna - oznacza zachowanie typu "Czy to aby da się zrobić?" Nawet przy
powodzeniu w działaniu pilot taki rozumuje: "No - udało się", a podczas niepowodzenia ocenia
dane działanie w stylu "No trudno - nie udało się".
Nie popadając w skrajność, pilot powinien w swoim działaniu, w zależności od tego jak ocenia
swoją postawę, stosować tez zasady zachowania, które będą neutralizować posiadane skłonności, l
tak dla postawy zarozumiałej należy w swoim działaniu dopuścić myślenie typu "Wykonam to
zgodnie z przepisami" lub "Przepisy mają zwykle rację". Przy skłonnościach do działania
impulsywnego refleksja musi zawierać stwierdzenie "Poczekaj, nie tak szybko. Pomyśl najpierw".
Dla postawy niefrasobliwej - antidotum będzie brzmiało "To się i mnie może zdarzyć". Przy
nadmiernej pewności siebie czynnikiem zmniejszającym tą pewność będzie powiedzenie sobie

"Podejmowanie takiego ryzyka - to przecież głupota". Za to przy zbyt dużym wahaniu - pomoże w
działaniu świadomość wyrażona stwierdzeniem "Przecież nie jestem bezradny", "Przecież to można
zrobić jeszcze inaczej".
Kolejnym istotnym czynnikiem jest samoocena pilota oraz świadomość z faktu, iż zmęczenie
obniża możliwości pilota wraz z upływem czasu czynności lotniczych. Najniebezpieczniejszym
momentem jest lądowanie po długotrwałym locie ponieważ zmęczenie ogranicza możliwości pilota
a obciążenie sytuacją jest znaczne.

Możliwości pilota
Aby zapas bezpieczeństwa byt największy należy:
1) odpowiednio przygotować się do lotu,
2) zachowywać zasady higieny ogólnej, zwłaszcza te czynniki ograniczające zmęczenie (sen,
odpoczynek, odżywienie),
3)stworzyć sobie w miarę komfortowe warunki podczas lotu (ubiór, okulary, pozycja w kabinie).
Odpowiednie przygotowanie do lotu jest niezmiernie ważnym elementem działalności lotniczej,
warunkującym w dużym stopniu powodzenie w locie. W praktyce lotniczej ten etap jest często
niedoceniany i zaniedbywany, zwłaszcza przez młodych pilotów, zafascynowanych perspektyw
emocjonującego lotu. Piloci często zapominaj o prostej zależności pomiędzy efektywności pracy w
powietrzu a warunkami, jakie zostały zawczasu stworzone do tej pracy.

Procedury Operacyjne
TRANSPORT SZYBOWCÓW.
Wyhangarowanie i zahangarowanie szybowca odbywa się pod kierunkiem upoważnionej
osoby (mechanik szybowcowy, instruktor, pilot wyznaczony przez instruktora). Wydaje ona
polecenia wszystkim osobom z obsługi szybowców i dba
o właściwy przebieg hangarowania i
zabezpieczenia szybowca w hangarze lub przed hangarem.
Szybowiec pozostawiony na otwartej przestrzeni bez osoby pilnującej musi być zawsze
zabezpieczony przed porywami wiatru w sposób uniemożliwiający jego przesunięcie, podniesienie
lub wywrócenie. Szybowiec zabezpiecza się prowizorycznie przez ustawienie opuszczonego
skrzydła pod wiatr i obciążenie lub przywiązanie do grajcara lub kołków. Hamulce aerodynamiczne
należy otworzyć całkowicie i przykryć pokrowcem kabinę.
Szybowiec pozostawiony na dłuższy okres w terenie przygodnym należy zdemontować lub
odpowiednio zakotwiczyć przód, ogon i skrzydła z obu stron, najlepiej w linii lotu zablokować
stery i przykryć szybowiec pokrowcem.
Zabezpieczenie szybowca przed porywami wiatru należy przed lotami do obowiązków osoby
prowadzącej szybowiec za skrzydło, a po locie do osoby, która ostatnia wykonała lot.
Do transportu szybowców za pojazdem mechanicznym służą linki, których różnica długości
wynosi
przynajmniej
dwie
długości
szybowca.
Przy
wyczepie
drugiego
i następnych szybowców powinna iść osoba, aby w razie zerwania liny pierwszego szybowca
można było odczepić następne szybowce. Sygnałem do kierowcy pojazdu holującego o gotowości
szybowca do transportu jest podniesienie skrzydła do poziomu i ręka podniesiona do góry.
Sygnałem „zatrzymać się” jest okrzyk „stój” i wymachiwanie ręką nad głową.
Po lotnisku szybowce można transportować wyznaczonymi drogami do kołowania lub w sposób
ustalony przez kierownika lotów. Podczas transportu szybowca przez pas lądowania należy
kierować szybowiec najkrótszą drogą do pasa neutralnego. Prowadzący szybowiec za skrzydło
powinien iść od strony nawietrznej;
w przypadku transportowania dwóch szybowców - po
stronach zewnętrznych szybowców; należy prowadzić obserwację przestrzeni i wydawać
odpowiednie polecenia osobom transportującym szybowiec.

STARTY ZA WYCIĄGARKĄ
Pilot przygotowujący się do lotu ma obowiązek sprawdzić stan techniczny szybowca
wyposażenie, w tym łączność radiową.

i jego

Samodzielne loty szkolne z wykorzystaniem startu za wyciągarką należy wykonywać z obustronną
łącznością radiową a w przypadku jej zaniku w czasie lotu należy stosować sygnały wzrokowe
podane w załączniku Nr 9.
Do wykonywania startów szybowcowych może być użyta wyciągarka o pełnej sprawności
technicznej. Lina wyciągarkowa ze ściągarkową w przypadku korzystania ze ściągarki, powinna
być połączona zgodnie z zatwierdzonym przez kontrolę techniczną systemem stosując odpowiednie
bezpieczniki zrywowe. Zerwaną podczas startów linę można wiązać węzłem płaskim, jednak
rozpoczynanie lotów w nowym dniu lotnym z wiązaną liną jest zabronione.
Starty szybowca za wyciągarką mogą się odbywać przy wietrze czołowym o prędkości do 12 m/s,
tylnym 3 m/s i bocznym o kącie wiatru 300 ÷ 900 do 5 m/s (lecz nie większym niż określony dla
danego typu szybowca w jego instrukcji użytkowania w locie).

Długości pasa startu i liny wyciągarkowej powinny zapewniać niezbędny nabór wysokości,
umożliwiający bezpieczne wykonanie kręgu nad lotniskiem.
Do startu szybowiec należy ustawić tak, aby zaczep szybowca znajdował się od strony ściągarki
(jeśli jest stosowana). Stanowiska sygnalisty dającego sygnały tarczą i osoby wypuszczającej
szybowiec za skrzydło znajdują się po przeciwnej stronie szybowca w stosunku do ściągarki.
Pierwszy lot po rozłożeniu startu wykonuje instruktor lub pilot wyznaczony przez instruktora, w
celu sprawdzenia prawidłowości rozłożenia startu i działania zespołu wyciągarka - ściągarka oraz
rzeczywistych warunków meteorologicznych.
Sygnalista na starcie może nadać sygnał do rozpoczęcia startu dopiero wtedy, gdy przekona się, że
pilot szybowca i mechanik ściągarki są gotowi do startu, że lina jest ułożona prawidłowo i że nie
ma żadnych przeszkód do startu na polu wzlotów i w powietrzu.
Sygnalista jest współodpowiedzialny za ewentualny wypadek podczas startu, spowodowany
nieprawidłową sygnalizacją.
Sygnalista obserwuje naprężenie liny wyciągarkowej, przechylając do poziomu tarczę
sygnalizacyjną w miarę naprężenia liny, a gdy szybowiec ruszy, opiera tarczę o ziemię i trzyma tak
długo w ręku, dopóki lina nie oddzieli się od szybowca.
Położenie tarczy na ziemię informuje pilota i mechaników o odczepieniu liny
do ściągania liny na start.

i gotowości

Po odczepieniu liny wyciągarkowej, pilot powinien jak najszybciej nawiązać łączność wzrokową
ze startem, w celu upewnienia się, czy nie jest sygnalizowane ostrzeżenie nie odczepienia liny.
W razie zaczepienia liny ściągarkowej o jakąkolwiek część szybowca podczas wzlotu, mechanik
ściągarkowy powinien natychmiast odciąć linkę.
Jeżeli w ostatniej fazie startu lina wyciągarkowa nie odpadnie od szybowca, mechanik
wyciągarkowy przerywa ciąg i wysprzęgla bęben. Gdy szybowiec z nie odczepioną liną przeleci
wyciągarkę lub rozpocznie wykonywanie zakrętu, mechanik wyciągarkowym odcina linę i strzela
czerwone rakiety. Podobnie postępuje mechanik ściągarkowy, natomiast sygnalista zatacza kręgi
tarczą sygnalizacyjną.
W razie niemożności odczepienia liny wyciągarkowej od szybowca, pilot powinien wykonywać lot
w granicach lotniska, unikając przelatywania nad przeszkodami i cały czas starając się odczepić
linę.
Jeżeli lina zaczepi o przeszkodę, pilot powinien otworzyć hamulce i wykonywać okrążenia miejsca
zaczepienia liny i w pobliżu tego miejsca lądować.
W razie przerwania ciągu wyciągarki na wysokości do 50 m pilot ma obowiązek przez
odpowiednie oddanie drążka od siebie przejść do lotu ślizgowego, odczepić linę, otworzyć hamulce
i lądować na wprost. W przypadku przerwania ciągu na większej wysokości należy postępować w
sposób ustalony przez kierownika lotów, który udzielając wskazówek przed lotem uwzględnia
rozłożenie startu, usytuowanie lotniska i inne okoliczności.

STARTY ZA SAMOLOTEM
Dowódcą zespołu podczas startu szybowca lub szybowców za samolotem jest pilot samolotu
holującego.
Do czasu ukończenia przez pilota samolotowego nauki holowania oraz wykonania przez niego 50
lotów samodzielnych połączonych z holowaniem szybowców zabrania mu się holowania: uczniów -

pilotów szybowcowych wykonujących loty samodzielne i holi w silnej turbulencji i przy wietrze o
prędkości ponad 10 m/s.
Holować szybowce może tylko samolot dostosowany do holu i dopuszczony do holowania
szybowców, zgodnie z instrukcją użytkowania w locie.
Dopuszczenie szybowca do lotów holowanych z podaniem maksymalnej prędkości (i składowej
bocznej) wiatru do startu i zakresu prędkości holowania w różnych warunkach meteorologicznych
jest określone w instrukcji użytkowania szybowca.
Zabrania się wykonywania startów za holem do lotów szkolnych z uczniami – pilotami przy sile
wiatru przy ziemi powyżej 8 m/s, podstawie chmur mniejszej niż 400 m i widzialności mniejszej
niż 4 km. Kierownik lotów lub instruktor może zaostrzyć te wymagania, w przypadkach
uzasadnionych względami bezpieczeństwa.
Liny stosowane do holowania szybowców za samolotem powinny odpowiadać warunkom
technicznym, określonym w instrukcji wykonywania lin holowniczych. Długość tych lin nie może
być krótsza niż:
a)
30 m w lotach szkolnych;
b)
20 m w lotach treningowych;
c)
15 m w lotach pokazowych lub w innych okolicznościach wyjątkowych.
Na start na linie długości 15 m zezwolenia udziela Szef Wyszkolenia.
Pilot samolotu holującego szybowiec powinien tak nim sterować i utrzymywać taką wysokość
lotu, aby w razie nieprzewidzianego odczepienia się liny holowniczej, szybowiec mógł lotem
ślizgowym dolecieć do terenu nadającego się do lądowania.
Miejsce zrzutu liny holowniczej ustala przed lotami kierownik lotów w ten sposób, aby zapewnić
bezpieczną odległość zrzutu od osób i sprzętu na starcie. Lądowanie samolotu z liną holowniczą
jest dopuszczalne tylko przy odpowiednio długim pasie lądowania, pozwalającym na podejście nad
przeszkodami na wysokości dwukrotnie większej niż wynosi długość liny holowniczej.
Wlatywanie w chmury lub mgłę samolotem holującym szybowiec jest zabronione.
W lotach szkolnych odczepienie szybowca następuje na sygnał pilota holującego, natomiast w
lotach treningowych decyzja należy do pilota szybowcowego.
Pilot szybowcowy ma obowiązek odczepić się na sygnał pilota holującego a w przypadku, gdy nie
jest w stanie opanować sytuacji grożącej wypadkiem lub, gdy straci z pola widzenia samolot
holujący, sam podejmuje decyzję odczepienia się.
Pilot holujący może odczepić linę, pozostawiając ją przy szybowcu, jeżeli przewiduje to zadanie
lotu, jeśli zażąda tego pilot szybowcowy lub, jeżeli dalszy lot jest niebezpieczny. W ostatnim
przypadku pilot holujący powinien przed odczepieniem liny podać odpowiedni sygnał pilotowi
holowanemu chyba, że stanie się konieczne nagłe przerwanie lotu holowanego.
Po odczepieniu liny holowniczej pilot szybowcowy powinien potwierdzić wyczepienie przez radio
i w sposób widoczny dla pilota holującego zmienić kierunek lotu. Odejście to nie może być
gwałtowne i jeżeli przed lotem nie zostało ustalone inaczej, powinno się odbyć zakrętem w lewo.
Pilot samolotu holującego nie może rozpocząć zniżania jeśli nie uzyska potwierdzenia wyczepienia
szybowca przez radio lub - w przypadku braku takiego potwierdzenia - osobiście nie stwierdzi, że
szybowiec prawidłowo się wyczepił.
Gdy po odczepieniu lub zerwaniu lina holownicza pozostanie przy szybowcu, pilot powinien ją
natychmiast odczepić lub - na dostatecznie dużej wysokości lotu - zrzucić obok znaków startowych
lub w inne obrane miejsce ułatwiające jej znalezienie. Sygnałem z ziemi do szybowca o locie z liną

są czerwone rakiety lub obracanie się wkoło sygnalisty z wyciągniętymi poziomo chorągiewkami
startowymi.
Prowadzenie zespołu samolot - szybowiec należy do pilota holującego jako dowódcy zespołu.
Korzystanie przez pilota szybowcowego z sygnałów porozumiewania się z pilotem statku
powietrznego holującego jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy przewiduje to zadanie lotu lub, gdy
wymagają tego względy bezpieczeństwa. W przypadku, gdy pilot holujący nie stosuje się do
sygnałów podawanych z szybowca, a wymagają tego względy bezpieczeństwa pilot szybowcowy
może odczepić się nad terenem nadającym się do lądowania. Możliwe do wykorzystania sygnały i
ich znaczenie podane są w załączniku Nr 10.
W lotach po trasach nawigacyjnych wykonywanych w celu przebazowania szybowców dowódcą
samolotu może być pilot posiadający uprawnienia do holowania szybowców oraz pilot, który
holował samodzielnie szybowce na danym typie samolotu.

HOLOWANIE KILKU SZYBOWCÓW
Pilotem holującym więcej niż jeden szybowiec może być tylko pilot, który posiada, co najmniej
samodzielnie wykonanych 50 lotów holowanych, natomiast pilotami szybowców posiadacze
licencji pilota szybowcowego.
Dopuszczalną do holowania liczbę szybowców, ciężar tych szybowców, maksymalną siłę wiatru
do startu, prędkości holowania w różnych warunkach meteorologicznych określa instrukcja
użytkowania samolotu.
Holowanie kilku szybowców dopuszczalne jest tylko w dzień.
Różnica długości lin holowniczych poszczególnych szybowców powinna wynosić nie mniej niż 30
m i nie więcej niż 40 m. Lina szybowca lecącego na pierwszej pozycji nie może być krótsza niż 20
m.
Jeżeli startują szybowce różnego typu, to szybowiec najlżejszy należy ustawić na przedzie zespołu,
natomiast najcięższy na końcu.
Pomocnicy podtrzymujący skrzydła szybowców podczas startu powinni znajdować się po stronach
zewnętrznych osi startu zespołu.
W razie odczepienia się przy starcie szybowca na przedniej pozycji, pozostali piloci z tyłu muszą
się natychmiast odczepić.
Pierwszy szybowiec powinien lecieć z niewielkim przewyższeniem w stosunku do samolotu
holującego, a następne z kilkumetrowym przeniżeniem w stosunku do poprzedniego.
Kolejność odczepienia następuje od końca zespołu, po czym piloci wykonują zakręt w stronę
ustaloną przed startem.
Przed startem piloci ustalają sposób postępowania w razie przerwania holu na małej wysokości.

STARTY Z LIN GUMOWYCH I LOTY ŻAGLOWE
Starty szybowców w terenie górzystym za pomocą lin startowych można wykonywać przy
prędkości wiatru przy ziemi nie przekraczającej 18 m/s, tylnym lub bocznym o kącie od 300 do 900
nie przekraczającym prędkości 5 m/s (lecz nie większym niż określony dla danego typu szybowca
w jego instrukcji użytkowania w locie).
Liny startowe należy ułożyć symetrycznie do osi podłużnej szybowca. Obsługa lin powinna
posiadać obsadę o równej sile nie przekraczającej możliwości eksploatacyjnej liny. Podwójne liny
należy łączyć jednym ogniwem.

Komendy do startu wydaje instruktor podczas wypuszczania szybowca za skrzydło. Przykład
komendy do startu z lin gumowych:
- instruktor:
„PILOT GOTÓW ?”
- pilot:
„GOTÓW”
- instruktor:
„LINY GOTOWE ?”
- obsługa:
„GOTOWE”
- instruktor:
„NACIĄGAJ, BIEGIEM, PUŚĆ”
W lotach żaglowych nad zboczem obowiązują następujące zasady mijania się szybowców:
Pilot szybowca, który lecąc wzdłuż zbocza widzi zbocze po swojej lewej stronie, ma obowiązek
ustąpić z drogi szybowcowi lecącemu wzdłuż zbocza z przeciwnej strony. Powinien on odlecieć w
stronę doliny na taką odległość, aby podczas mijania odstęp między szybowcami wynosił
przynajmniej 50 m.
Pilot szybowca, który lecąc wzdłuż zbocza widzi zbocze po swojej prawej stronie, powinien lecieć
na bezpiecznej odległości jak najbliżej zbocza, aby nie zmuszać szybowca zbliżającego się z
przeciwnej strony do nadmiernego odlatywania w dolinę, natomiast w przypadku, gdy ten
szybowiec jest jeszcze w trakcie wykonywania zakrętu na tej samej wysokości, należy zniżyć się
lub, jeśli jest to niemożliwe, polecieć po tym samym torze za szybowcem wykonującym zakręt.
W przypadku wykonywania lotów żaglowych nad zboczem, zabrania się wykonywać zakręty w
stronę zbocza, z wyjątkiem podchodzenia do lądowania pod stok. Zabronione jest również zbliżanie
się na odległość mniejszą niż 100 m do miejsca, z którego startują z lin inne szybowce; zabrania się
również wlatywać w chmury.
Zabrania się podczas wykonywania lotów żaglowych zbliżać się do innych szybowców na
odległość mniejszą niż 50 m. Minimalna odległość zbliżania obowiązuje zarówno podczas mijania,
wyprzedzania, jak i przelatywania nad i pod innymi szybowcami.
Przechodzenie z lotu żaglowego do lotu termicznego (z esowania do krążenia) może nastąpić, gdy
odległość pozioma i pionowa od zbocza wynosi, co najmniej 200 m.
Z zasady, nie powinno się wyprzedzać innych szybowców w lotach żaglowych nad zboczem. Przy
dużej różnicy prędkości szybowców, jeżeli wyprzedzenie wolniejszego szybowca jest konieczne,
wyprzedzać należy od strony doliny, w odległości min. 50 m w poziomie, przy czym
pierwszeństwo drogi ma szybowiec wyprzedzany.
Przelatywanie na stronę zawietrzną zbocza na wysokości mniejszej niż 100 m powyżej szczytu jest
zabronione. Nie dotyczy to przypadku podchodzenia do lądowania.

STARTY GRAWITACYJNE
Grawitacyjne starty szybowców są rozwinięciem startów z lin gumowych.
Grawitacyjne starty szybowców można wykonywać w terenie górzystym przy nachyleniu stoku nie
mniejszym niż 15 stopni i prędkości wiatru przy ziemi nie przekraczającej 18 m/s i składowej
bocznej nie przekraczającej 5 m/s. Minimalną, niezbędną prędkość wiatru dla danego typu
szybowca określa instruktor.
Charakterystyka drogi startowej musi zapewniać bezpieczny rozbieg, pas startu powinien mieć
odpowiednią długość, twardość i równość. W przypadku nieudanego startu musi zapewnić
bezpieczne wytracenie prędkości i zatrzymanie. Jeżeli szybowiec nie oderwie się od podłoża,

powinien mieć zapewnioną w sposób naturalny możliwość wytracenia prędkości bez
prawdopodobieństwa kolizji
z jakąkolwiek przeszkodą terenową.
Szybowiec do startu należy ustawić na progu drogi startowej i unieruchomić hamulcem na koło.
Komendę do startu wydaje instruktor podczas wypuszczenia. Start rozpoczyna się w chwili
zwolnienia hamulca przez pilota. Wypuszczający powinien zapewnić utrzymanie skrzydeł w
poziomie do momentu uzyskania przez szybowiec odpowiedniego przyrostu siły nośnej na
skrzydle.

LOTY TERMICZNE
Wlatywanie do komina termicznego, w którym krąży inny szybowiec lub szybowce, może się
odbywać tylko po stycznej do zewnętrznego obwodu krążących szybowców z zachowaniem
kierunku krążenia i bezpiecznej odległości wynoszącej, co najmniej 50 m od innych szybowców.
W pobliżu lotnisk sportowych w promieniu 5 km obowiązuje krążenie w lewo. Nie dotyczy to
lotów wykonywanych przez instruktorów na szybowcach dwumiejscowych.
W kominie termicznym, w którym krąży już inny szybowiec lub szybowce, zabrania się:
a) przecinać drogę przed krążącym szybowcem;
b) wykonywać gwałtowne zmiany drogi krążenia;
c) wykonywać szybkie zmiany prędkości i wysokości lotu związane z wykorzystaniem
energii kinetycznej szybowca;
d) zmieniać kierunek krążenia przy różnicy wysokości między szybowcami mniejszej
niż 300 m.
Mijanie i wyprzedzanie się szybowców w locie po prostej odbywa się według przepisów
dotyczących wszystkich statków powietrznych, przy czym odległość zbliżenia między szybowcami
nie może być mniejsza niż 50 m.
Zabrania się wykonywania jakichkolwiek manewrów innych niż niezbędne do lądowania, na i
poniżej wysokości krytycznej.
Wysokość krytyczna szybowca jest to wysokość niezbędna do wykonania bezpiecznego manewru
do lądowania po uwzględnieniu najbardziej niekorzystnych okoliczności, mogących wpłynąć na
przebieg lądowania, takich jak:
a) siła i kierunek wiatru;
b) odległość w locie ślizgowym do obranego lądowiska w silnym prądzie opadającym
powietrza;
Na wielkość wysokości krytycznej ma wpływ także doskonałość szybowca i poziom wyszkolenia
pilota.
Wysokość krytyczna w zależności od poziomu wyszkolenia i klasy szybowca wynosi:
300 m dla uczniów-pilotów wykonujących loty termiczne lub przeloty szkolne;
200 m dla pilotów szybowcowych posiadających licencję;
100 m dla pilotów posiadających nalot powyżej 500 godzin.

PRZELOTY SZYBOWCOWE
Poza postanowieniami dotyczącymi przelotów statków powietrznych, pilot szybowcowy powinien
posiadać: wypełnione zaświadczenie zgłoszenia przelotu zastępujące zlecenie na lot, druki
wniosków o odszkodowanie strat wynikłych podczas lądowania w terenie przygodnym oraz inne
dodatkowe wyposażenie, przewidziane zasadami eksploatacyjnymi lub rodzajem wykonywanego
przelotu.
Jeżeli szybowiec podczas wykonywania lotu termicznego obniża się nad terenem płaskim do

wysokości 500 m, to pilot tego szybowca ma obowiązek wybrać odpowiedni teren do lądowania.
Nad terenem pofałdowanym, masywami leśnymi lub każdym innym z małą ilością pól nadających
się do lądowania, wysokość ta powinna być odpowiednio większa. Szukanie i centrowanie
wznoszeń można przeprowadzać w pobliżu obranego lądowiska tylko do wysokości krytycznej.
Do lądowania w terenie należy wybierać przede wszystkim niskie uprawy roślin, suche łąki lub
ścierniska, których pas lądowania będzie przebiegał wzdłuż kierunku wiatru i posiadał podejście do
lądowania wolne od wysokich przeszkód. Rozmiar wybranego terenu uzależnia się od typu
szybowca i kwalifikacji wyszkoleniowych pilota.
W terenie płaskim należy lądować pod wiatr, natomiast w terenie górzystym - pod stok.
Obowiązki pilota po wylądowaniu w terenie przygodnym:
a) zanotować godzinę lądowania;
b) sprawdzić, czy szybowiec nie jest uszkodzony;
c) zabezpieczyć
szybowiec
przed
wpływem
warunków
meteorologicznych
i uszkodzeniem przez osoby postronne;
d) powiadomić Aeroklub, z którego nastąpił start, z dokładnym określeniem czasu
i miejsca lądowania i możliwości transportu powrotnego;
e) w razie wyrządzenia szkód wypełnić odpowiednie formularze i poinformować osobę
poszkodowaną o sposobie uzyskania odszkodowania.
Pozostawienie szybowca bez właściwego zabezpieczenia przed wpływami porywów wiatru i
nagłych zmian kierunku jest zabronione. W przypadku zbliżania się burzy, opadów deszczu lub
innych groźnych zjawisk pogody, szybowiec należy zdemontować i zabezpieczyć.
Przed oddaleniem się od szybowca należy zwrócić się do przedstawiciela
administracyjnej (policja, sołtys itp.), wojskowej lub społecznej z prośbą
szybowca przed uszkodzeniem lub kradzieżą. Jeżeli szybowiec powierza
postronnej, należy zanotować nazwisko i adres tej osoby. Osobę pilnującą
sposobie sprawowania opieki i wartości powierzonego mienia.

terenowej władzy
o zabezpieczenie
się opiece osoby
należy pouczyć o

W przypadku stwierdzenia przez pilota szybowcowego, że możliwe jest wykonanie lądowania
samolotu i startu zespołu, uważa się, że teren może być potraktowany jako lądowisko tymczasowe.
Pilot szybowcowy jest odpowiedzialny za właściwy wybór lądowiska dla wzywanego samolotu.
Decyzję o wezwaniu samolotu może on podjąć dopiero po upewnieniu się, że wymiary i
powierzchnia lądowiska, podejścia oraz wiatr są odpowiednie dla bezpiecznego lądowania
samolotu, a następnie startu zespołu. Ustala się następujące minimalne wymiary lądowiska w
terenie: długość w łożu wiatru 250 m i szerokość 50 m. Jeżeli na kierunku lądowania lub startu
znajdują się przeszkody, długość pasa startowego lub przedpola musi być odpowiednio większa,
licząc 20 m odległości na 1 m. wysokości przeszkody. Lądowisko może być mniejsze, jeżeli
samolot będzie mógł podczas podejścia do lądowania oraz po starcie zespołu przelecieć nad
przeszkodami na wysokości 15 m.
Powiadomienie Aeroklubu (miejsca startu) lądowaniu w terenie, powinno zawierać:
a) imię i nazwisko pilota;
b) typ i znaki rejestracyjne szybowca;
c) stan załogi i szybowca;
d)
dokładne określenie czasu i miejsca lądowania ustalonego na podstawie mapy o
podziałce 1 : 500 000 wraz z odległością i kursem lub drogą dojazdu od najbliższego
charakterystycznego punktu (lub podanie współrzędnych punktu lądowania na podstawie wskazań
GPS-a);
e) żądany środek transportu, a w przypadku żądania samolotu podać rozmiary,

charakterystykę nawierzchni i profilu lądowiska, określenie przeszkód na podejściu
oraz zasad nawiązania łączności radiowej;
f) numer telefonu kontaktowego.
Przygotowanie lądowiska na przyjęcie samolotu polega na usunięciu wszelkich przedmiotów
mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo, oznaczeniu niemożliwych do usunięcia, lecz łatwych do
ominięcia przeszkód, wyłożeniu w miejscu przyziemienia litery "T" lub ustawieniu w tym miejscu
szybowca przodem w stronę miejsca przyziemienia z opuszczonym na ziemię skrzydłem w
kierunku lądowania. Widzów należy usunąć w bezpieczne miejsce i pouczyć jedną z osób o
sposobie przytrzymania skrzydła szybowca do startu.
Podczas dolotu samolotu do lądowiska pilot szybowcowy powinien nawiązać łączność radiową z
załogą samolotu na uzgodnionej częstotliwości. Pilot szybowcowy jest zobowiązany przekazać
załodze samolotu holującego niezbędne informacje odnośnie miejsca i kierunku lądowania, a także
zwracać uwagę, czy z samolotu nie zwisa lina holownicza.
W przypadku braku możliwości nawiązania łączności radiowej pilot szybowcowy stosuje
następujące sygnały:
a) zakaz lądowania - wyłożenia krzyża w miejscu przyziemienia (10 - 30 m przed dziobem
szybowca); sygnał ten należy wyłożyć w przypadku zmiany warunków
atmosferycznych, rozmoknięcia lądowiska itp.; rozmiar krzyża powinien umożliwić
pilotowi zauważenie go z powietrza;
b) wskazanie pilotowi miejsca i kierunku lądowania - kilkakrotne podnoszenie
i
opuszczanie wyciągniętych rąk we wskazanym kierunku;
c) podejście do lądowania prawidłowe, można przyziemić somolot - pilot stoi na
przedłużeniu skrzydła szybowca, w ręce podniesionej do góry trzyma białą
chorągiewkę lub szmatkę;
d) samolot nadlatuje ze zwisającą liną - pilot szybowcowy obraca się w koło
z
wyciągniętymi ramionami;
e) jeżeli pilot samolotu uzna lądowisko za nieodpowiednie do lądowania, informuje o tym
przelotu pilota szybowca trzykrotnym przechyleniem samolotu w obie strony podczas
przelotu nad lądowiskiem.
Decyzja o starcie zespołu z terenu należy do pilota samolotu, który ustala miejsce
i kierunek startu. Pilot szybowcowy może odmówić wykonania decyzji, jeżeli uważa, że start lub
lot zespołu odbędzie się w sposób naruszający przepisy i zasady bezpieczeństwa.

LOTY BEZ WIDOCZNOŚCI ZIEMI
Loty w zasłoniętej kabinie jako pozorowane loty bez widoczności mogą być wykonywane tylko na
szybowcach dwusterowych z pilotem bezpieczeństwa zajmującym kabinę odsłoniętą. W lotach
szkolnych pilotem bezpieczeństwa jest instruktor, natomiast w lotach treningowych może być pilot
posiadający licencję pilota szybowcowego. Jest on w takim locie również dowódcą statku
powietrznego.
Jeżeli w szybowcu jest zasłaniana pierwsza kabina, to lot w tych warunkach może odbywać się
tylko poza kręgiem nadlotniskowym oraz na wysokości powyżej 300 m.(AGL)
Lot szybowcowy w chmurach może wykonywać tylko pilot posiadający odpowiednie kwalifikacje
do wykonywania lotów w chmurach wraz z aktualną KTP w lotach chmurowych. Ważność KTP w
tych lotach wynosi 12 miesięcy.
Loty chmurowe można wykonywać tylko na szybowcu posiadającym dopuszczenie do takich
lotów, wyposażonym poza prędkościomierzem, wysokościomierzem, busolą i wariometrem - w
zakrętomierz z chyłomierzem poprzecznym oraz w radiostację do utrzymywania łączności z

kierownikiem lotów.
Loty chmurowe mogą odbywać się:
a) w wydzielonych strukturach przestrzeni powietrznej; lub
b) jako lot z łącznością radiową z właściwym organem ATC.
Wykonywanie lotów w chmurach burzowych z wyładowaniami elektrycznymi jest zabronione. Nie
należy również wchodzić w chmury kłębiaste, których wierzchołki zaczynają przechodzić w
kowadło, co jest charakterystyczne dla występowania w chmurze gradu i silnego oblodzenia;
Wchodzenie w chmurę, w której przebywa już inny szybowiec jest dopuszczone tylko wówczas,
gdy szybowce utrzymują między sobą stałą łączność radiową i różnica wysokości między nimi jest
większa niż 500 m.
W razie nie panowania nad sytuacją powstałą w chmurze, należy starać się na otwartych
hamulcach aerodynamicznych wyjść z chmury na ustalonym kierunku. Należy wystrzegać się
opuszczania chmury korkociągiem lub spiralą.
Wchodzenie w chmurę może się odbywać tylko od jej podstawy. Przebijanie chmury w locie
prostym jest zabronione.

LOTY FALOWE
Loty falowe (powyżej FL 95 – w przestrzeni klasy C) mogą odbywać się:
a) w wydzielonych strukturach przestrzeni powietrznej; lub
b)jako lot kontrolowany z transponderem i łącznością z właściwym organem ATC.
Lot wysokościowy na fali może wykonywać tylko pilot posiadający kwalifikacje do wykonywania
lotów w chmurach oraz w lotach holowanych w warunkach turbulencji.
Wchodzenie w chmury podczas wykonywania lotów falowych jest zabronione. Wyjątek stanowi
konieczność przebijania chmur w dół podczas schodzenia z wysokości, przy pełnym zachmurzeniu,
w określonej przestrzeni powietrznej uzgodnionej z właściwym organem służby ruchu lotniczego.
Lot falowy należy natychmiast przerwać, jeżeli sprawność aparatury tlenowej budzi zastrzeżenia
oraz w przypadku, gdy zwiększa się zachmurzenie niskie lub średnie, uniemożliwiające powrót do
lotniska z widocznością ziemi lub lądowanie na lotnisku.
Szczegółowe warunki wykonywania lotów falowych zawierają instrukcje użytkowania lotnisk, na
których ten rodzaj lotów ma zastosowanie.

LOTY NOCNE
W lotach nocnych na szybowcach obowiązują odpowiednie przepisy ust. 5.8,niniejszej instrukcji.
Dopuszcza się wykonywanie lotów nadlotniskowych ślizgowych oraz połączonych z
wykorzystaniem pionowych prądów w atmosferze, pod warunkiem, że lotnisko startu podczas lotu
będzie znajdować się w zasięgu lotu ślizgowego szybowca.
Przy starcie za samolotem stosuje się następujące zasady:
1) podczepienie liny do szybowca może nastąpić dopiero wtedy, gdy pilot szybowca wyrazi na to
zgodę ;
2) podczepienie liny holowniczej do samolotu i szybowca osobiście nadzoruje osoba wyznaczona

przez kierownika lotów;
3)pilot samolotu holującego może rozpocząć naprężenie liny dopiero na sygnał radiowy pilota
szybowca.
Jeżeli nad lotniskiem lata tylko jeden samolot holujący, to może on korzystać z pasa lądowania
szybowca.
W lotach nocnych nad jednym lotniskiem mogą znajdować się jednocześnie w powietrzu nie
więcej niż dwa szybowce.
Jeżeli loty nocne zorganizowane są przy użyciu startu za wyciągarką nie wolno jednocześnie
prowadzić lotów nocnych za samolotem.
Zabrania się wykonywania w lotach nocnych akrobacji.

Nawigacja
Oznaczenia:
R
λ
φ
N
S
E
W
NG
SG
NM
SM
Ho
H
Z
Θ
ΔM
ΔB
ΔW
B
ΔU
KD
KDG
KDM
NKD
RKD
NKDM
RKDM
KG
KM
KB
U
Dm
D
V
Vi
Vs
Vp
W
ts
tw
E
KZ
KZmax
KPT
WPT

- promień kuli ziemskiej
- długość geograficzna
- szerokość geograficzna
- północ
- południe
- wschód
- zachód
- północ geograficzna
- południe geograficzne
- północ magnetyczna
- południe magnetyczne
- całkowita siła magnetyzmu ziemskiego
- składowa pozioma magnetyzmu ziemskiego
- składowa pionowa magnetyzmu ziemskiego
- inklinacja magnetyczna
- deklinacja magnetyczna
- dewiacja busoli
- wariacja
- różnica między kursem magnetycznym i kursem
busoli, będąca sumą ΔB i błędu ustawienia
- błąd ustawienia
- kąt drogi
- kąt drogi geograficzny
- kąt drogi magnetyczny
- nakazany kąt drogi
- rzeczywisty kąt drogi
- nakazany kąt drogi magnetyczny
- rzeczywisty kąt drogi magnetyczny
- kurs geograficzny
- kurs magnetyczny
- kurs busoli
- prędkość wiatru
- meteorologiczny kierunek wiatru
- nawigacyjny kierunek wiatru
- prędkość powietrzna
- prędkość instrumentalna (odczytywana z prędkościomierza)
- prędkość przeskoku
- prędkość przelotowa
- prędkość podróżna przelotu
- czas lotu na odcinkach prostych
- czas krążenia w kominach termicznych
- kąt wiatru
- kąt znoszenia
- kąt znoszenia maksymalny
- końcowy punkt trasy
- wyjściowy punkt trasy

PZK

- punkt zmiany kierunku (punkt zwrotny trasy).
Rozdział l
MAPY LOTNICZE

Umowna geometria kuli ziemskiej
Ziemia jest bryłą o kształcie zbliżonym do kuli, obracającą się wokół osi, którą wyobrażamy
sobie jako linię prostą przeprowadzoną przez dwa przeciwległe punkty, zwane biegunami.
Swoisty kształt Ziemi — kuli spłaszczonej na biegunach nosi nazwę geoidy. W nawigacji,
w celu uproszczenia obliczeń, przyjmuje się, że Ziemia ma kształt kuli o promieniu R = 6371 km i
obwodzie długości 40 000 km.
Siatka geograficzna
Położenie punktu na powierzchni kuli ziemskiej określa się za pomocą współrzędnych
geograficznych, których układ stanowi siatkę geograficzną, utworzoną przez południki i
równoleżniki. Południki geograficzne są śladami utworzonymi na powierzchni kuli ziemskiej
przez płaszczyzny przechodzące przez oś Ziemi i bieguny. Równoleżniki geograficzne są
utworzone na powierzchni kuli ziemskiej przez jej przecięcie płaszczyznami, prostopadłymi do osi.
Równoleżnik utworzony przez przecięcie powierzchni Ziemi płaszczyzną przechodzącą przez
środek osi (środek kuli ziemskiej) nosi nazwę równika.
Na powierzchni Ziemi można przeprowadzić dowolną liczbę południków i równoleżników. Do
celów praktycznych południki i równoleżniki prowadzone są w odstępach równych jednostkom
kątowym (stopniom, minutom i sekundom).
Jako południk zerowy przyjęto południk przechodzący przez Obserwatorium Astronomiczne w
Greenwich na przedmieściu Londynu. Dzieli on Ziemię na półkulę wschodnią i zachodnią. Od
południka zerowego w prawo mierzy się długość geograficzną (λ — lambda) wschodnią — od O do
180°, a w lewo zachodnią, również od 0° do 180o.
Równik dzieli Ziemię na półkulę północną i południową. Od równika w górę mierzy się szerokość
geograficzną (φ — fi) północną, a w dół — południową, od 0° na równiku do 90° na biegunach.
Długość geograficzna jest kątem zawartym między płaszczyzną południka zerowego a
płaszczyzną południka przechodzącego przez dany punkt (rys. l).

Rys. l. Pomiar długości i szerokości geograficznej
Szerokość geograficzna jest kątem zawartym między płaszczyzną równika a pionem
przechodzącym przez dany punkt

Rys. 2. Pomiar długości i szerokości geograficznej punktu na mapie
Określając położenie dowolnego punktu na powierzchni kuliziemskiej podajemy (rys. 2) szerokość
geograficzną (φ) północną (N) lub południową (S) w jednostkach kątowych, np. φ = 25°15' N,
długość geograficzną (λ) wschodnią (E) lub zachodnią (W) w jednostkach kątowych,
np. λ. = 15°15' E.
Równik i koła utworzone przez dwa przeciwległe południki noszą nazwę wielkich kół. Wielkie
koło jest to koło utworzone na powierzchni Ziemi przez przecięcie kuli ziemskiej płaszczyzną,
przechodzącą przez środek Ziemi. Na powierzchni Ziemi można utworzyć dowolną liczbę wielkich
kół, przecinających oś Ziemi pod różnymi kątami.
Ponieważ po powierzchni kuli nie można prowadzić linii prostych, najkrótszą drogą między
dwoma punktami na powierzchni kuli ziemskiej jest łuk wielkiego koła, przechodzącego przez te
punkty. Łuk ten nazywa się ortodromą (rys. 3).

Rys. 3. Ortodroma
Ortodroma, jeśli nie jest wycinkiem południka lub równika, przecina południki pod różnymi
kątami, w związku z czym zmienia ciągle swój kierunek w stosunku do kierunku północ-południe.

Rys. 4. Loksodroma
Lot wzdłuż ortodromy jest bardzo niewygodny, szczególnie na krótkich odcinkach. 2 tych
względów loty na odległość do około 3000 km wykonuje się wzdłuż linii łączącej wyjściowy i
końcowy punkt trasy, przecinającej południki pod stałym kątem. Linia taka nazywa się
loksodromą (rys. 4).
Łuk koła można mierzyć nie tylko w jednostkach kątowych, ale również w jednostkach liniowych
(odległość). Długość łuku wielkiego koła o wartości kątowej lo na równiku wynosi 111 km, a
długość łuku o wartości kątowej l' — około 1867 m a nosi nazwę mili morskiej (NM).
Zależność między długością geograficzną a czasem
Rozpatrując długość geograficzną w jednostkach kątowych i ruch obrotowy Ziemi, można ustalić
następującą zależność:
jeżeli w ciągu 24 godzin Ziemia obróci się o 360°, to w ciągu:
l godziny obróci się o 15°
l minuty obróci się o 15'
l sekundy obróci się o 15"
i odwrotnie, Ziemia obróci się o:
360° w ciągu 24 godzin,
15° w ciągu l godziny,
1° w ciągu 4 minut,
l' w ciągu 4 sekund,
1" w ciągu 1/15 sekundy.
Przeliczenie długości geograficznej na wartości czasowe jest niezbędne przy obliczeniach godziny
zapadnięcia zmroku i na stania świtu dla położonych na trasie miejscowości, w odniesieniu do
miejsca, w którym dane dotyczące zapadnięcia zmroku i nastania świtu są znane.
Rzuty kartograficzne
Mapa jest płaskim obrazem kulistej powierzchni Ziemi lub jej wycinka, zmniejszonym w
odpowiedniej proporcji (skali). Przeniesienie siatki geograficznej, punktów i konturów kulistej
powierzchni Ziemi na płaszczyznę lub powierzchnię rozwijalną na płaszczyźnie następuje drogą
rzutowania.
Płaska mapa nie jest wiernym obrazem Ziemi. Oceniając wierność mapy rozróżnia się:
— wierność kątów,
— wierność długości Unii,
— wierność powierzchni.
W zależności od rodzaju rzutu kartograficznego osiąga się wierność najwyżej jednego z tych
elementów. Przy odwzorowaniach bardzo małych powierzchni kuli ziemskiej jest możliwe
zachowanie w dużym stponiu wierności wszystkich trzech elementów.
Przy sporządzaniu map do nawigacji lotniczej stosuje się cztery rodzaje rzutów kartograficznych:

1) rzuty walcowe,
2) rzuty stożkowe,
3) rzuty na płaszczyznę,
4» rzuty dowolne.
Rzut walcowy polega na rzutowaniu punktów leżących na kuli na pobocznicę walca stycznego do
kuli (rys. 5). Rzutowane punkty na kuli i ich rzuty na pobocznicę walca leżą na prostych
wychodzących ze środka kuli. Jeżeli pobocznica walca jest styczna do kuli wzdłuż równika, rzut
taki nazywa się walcowym — równikowym.

Rys. 5. Rzut walcowy
Modyfikacją rzutu walcowego równikowego jest rzut Merkatora (rys. 6), który umożliwia
wiernokątne odwzorowanie. Loksodroma w tym rzucie jest linią prostą, a ortodroma linią krzywą
wypukłą w stronę bieguna (rys. 7).
Zniekształcenia proporcji odległości i powierzchni narastają w miarę wzrostu szerokości
geograficznej w takim stopniu, iż mapa w odwzorcowaniu Merkatora może być używana dla
rejonów zawartych między 75° szerokości geograficznej północnej i 75° szerokości geograficznej
południowej. Mapy Merkatora używa się w marynarce i lotnictwie komunikacyjnym przy
przelotach na duże odległości.
Rzut stożkowy otrzymuje się przez rzutowanie ze środka kuli ziemskiej punktów leżących na jej
powierzchni na pobocznicę stożka styczną lub sieczną do kuli. Oś stożka pokrywa się z osią kuli
ziemskiej (rys. 8).

Rys. 6. Rzut Merkatora

Rys. 7. Siatka w rzucie Merkatora
Wiernokątność i wierność odległości występują tylko na równoleżniku styczności. Rzut ten jest
najczęściej stosowany, szczególnie do odwzorcowania dużych powierzchni na mapach o dużej
skali. Do odwzorcowania mniejszych powierzchni w małej skali stosuje się modyfikację rzutu
stożkowego, tzw. rzut wielostożkowy (rys. 9).

Rys. 8. Rzut stożkowy

Rys. 9. Rzut wielostożkowy

Rzut wielostożkowy polega na tym, że dla każdego arkusza mapy terenu budujemy stożek o innej
podstawie i innej wysokości. Siatkę geograficzną rzutujemy na pobocznicę szeregu stożków
stycznych do powierzchni Ziemi co 4° szerokości geograficznej. Po rozcięciu stożków wzdłuż
tworzących stożka, otrzymujemy arkusze map (rys. 10), na których, podobnie jak w rzucie
stożkowym, południki są Uniami prostymi zbieżnymi na biegunie, a równoleżniki są łukami
punktów środkowych. Ortodroma jest linią krzywą zwróconą wypukłością do bieguna. a
loksodroma jest linią łamaną, wygiętą w stronę równika. Na małych odległościach (do 400 km)
zarówno ortodromę, jak i loksodromę można rysować jako linię prostą.

Rys. 10. Rozwinięcie arkuszy mapy w rzucie wielostożkowym
W rzucie wielostożkowym mała odległość równoleżników styczności sprawia, że mapa o tym
odwzorcowaniu jest wiernokątna i ma zachowane proporcje odległości w stopniu nie
wymagającym w praktyce wnoszenia żadnych poprawek do pomiarów z mapy dokonywanych
kątomierzem i skalówką. Mapy o odwzorcowaniu wielostożkowym są powszechnie używane w
nawigacji lotniczej do lotów na małe odległości.
Rzuty na płaszczyznę otrzymuje się drogą rzutowania punktów na powierzchni kuli ziemskiej na
płaszczyznę styczną do niej. Rzutowanie może odbywać się ze środka kuli lub z punktu
przeciwległego do punktu styczności płaszczyzny; rzut ten stosuje się najczęściej do
odwzorcowania na mapie okolic podbiegunowych (rys. 11).

S
Rys. 11. Rzut centralny
Rodzaje map lotniczych
W lotnictwie stosuje się dwa rodzaje map, mapy nawigacyjne w rzucie Merkatora, z naniesionymi
drogami lotniczymi, pomocami radionawigacyjnymi i innymi danymi niezbędnymi dla lotnictwa
komunikacyjnego, oraz mapy topograficzne w rzucie wielostożkowym z naniesioną rzeźbą i
pokryciem terenu.
W lotnictwie sportowym, a szczególnie w szybownictwie stosuje się mapy topograficzne. Mapom
tym stawia się następujące wymagania: wiernokątność, zachowanie proporcji, odległości i
kształtów powierzchni, dokładność, przejrzystość i aktualność.
Podziałka mapy
Podziałka mapy (lub skala) jest to stosunek, w jakim zmniejszone zostały wymiary liniowe
rzeczywiste, istniejące na powierzchni Ziemi, do wymiarów na mapie. Może być ona podana w
postaci narysowanej podziałki na mapie lub jako stosunek liczb (rys. 12).

Rys. 12. Podziałka liczbowa i liniowa mapy
Podziałka liniowa — jest to podziałka przedstawiona w formie graficznej; równe odcinki
oznaczone są liczbami, które odpowiadają w pomniejszeniu odległościom w terenie. Gdy jedna
podziałka długości l cm równa się 10 km, oznacza to, że l cm na mapie równa się 10 km na
powierzchni kuli ziemskiej. Podziałka liniowa podana jest na każdym arkuszu mapy w jej dolnym
skraju.
Podziałka liczbowa — jest to stosunek liczb wskazujący, ile razy linie i odległości na powierzchni
kuli ziemskiej są większe od linii i odległości na mapie. Podziałkę liczbową oznacza się na każdym
arkuszu mapy w dolnym jej skraju. Np. podziałka l : 500 000 oznacza, że l cm na mapie odpowiada
5 km na powierzchni kuli ziemskiej.
W lotnictwie używa się następujących map topograficznych:
1) Mapa o skali l : l 000 000, zwana „milionówką" (l cm na mapie odpowiada lu km w terenie.);
mapa ta jest odwzorowana w zmodyfikowanym rzucie stożkowym. Jest ona wykonana tylko do
szerokości geograficznej 60o, gdyż przy większych szerokościach jest niedokładna. Arkusz mapy
obejmuje 4o szerokości i 6o długości geograficznej. Skala odległości na całym arkuszu mapy jest
stalą. Południki i równoleżniki naniesione są co lo. Na ramce mapy oznaczone są wartości liniowe,
Odpowiadające wartościom kątowym szerokości i długości geograficznej, co 5 minut. Mapa
wykonana jest w pięciu kolorach; ma naniesione tylko ważniejsze miejscowości i główne drogi, a
przestrzenie wodne są odtworzone szczegółowo. Wysokość nad poziom morza określana jest w
metrach. Mapy te są stosowane jako zapasowe mapy pokładowe, mapy do nanoszenia różnych
sytuacji operacyjnych, a także mogą być stosowane jako mapy przelotowe przy długich przelotach
szybowcowych.
2) Mapa o skali l : 500 000, tzw. „pięćsetka" lub „pięciokilometrówka" (l cm na mapie odpowiada
5 km w terenie), jest także odwzorowana w rzucie wielostożkowym. Mapa ta składa się z arkuszy o
2° szerokości i 3o długości geograficznej. Powierzchnia terenu na jednym arkuszu mapy odpowiada
powierzchni o promieniu ok. 100 km. Południki i równoleżniki przebiegają co 30 minut. Na ramce
mapy są oznaczone wartości liniowe, które odpowiadają wartościom kątowym co 5 minut
szerokości i długości geograficznej.
Mapa jest wykonana w pięciu podstawowych kolorach. Wysokość wyrażana jest w metrach, a
warstwice oznaczone są co 20 m. Na mapie tej naniesione są izogony jako czerwone lub fioletowe
przerywane linie.
Mapy o skali l : 500 000 są stosowane jako zasadnicze mapy przelotowe w przelotach
szybowcowych i samolotowych w lotnictwie sportowym.
3) Mapy o skali l : 200 000 (l cm na mapie odpowiada 2 km w terenie) i mapy o skali l : 100 000,
tzw. „kilometrówki"
(l cm na mapie odpowiada l km w terenie), są używane w lotnictwie gospodarczym.
Oznaczenia map (tzw. nomenklatura map)
Każda mapa w małej skali składa się z wielu oddzielnych arkuszy. Do dobrania odpowiednich
arkuszy niezbędnych do lotu służą skorowidze map. W skorowidzach tych każdy arkusz ma
określoną numerację.
System podziału mapy na oddzielne arkusze, określający ramki każdego arkusza, nazywa się
rozliniowaniem mapy, a system oznaczenia poszczególnych arkuszy — nomenklaturą mapy (rys.
13).

Słupy
Rys. 13. Nomenklatura
mapy l : l 000 000

Czytanie map topograficznych
Na mapach topograficznych ukształtowanie, rzeźba i pokrycie terenu przedstawione są za pomocą
umownych znaków topograficznych. Mapy te są najczęściej wykonane w 5 lub 6 kolorach, zależnie
od wydania:
brązowy lub fioletowy — ukształtowanie pionowe (warstwice) i izogony,
niebieski, wody,
zielony, lasy,
czarny, tory kolejowe, napisy, siatka geograficzna, miejscowości,
czerwony, szosy, autostrady, miejscowości, izogony,
żółty, drogi polne lub w budowie.
Znaki topograficzne i skróty stosowane na mapach przestawiono w tablicy l.
Tablica 1
Żuki topograficzne stosowane na mapach o podziałce 1:500 000
Znaki oznaczone kolorem czerwonym

Warstwice oznaczone są kolorem jasnobrązowym, cienką linią co 20 m, grubą linią co 100 m;
obszarów górskich warstwice są oznaczone linią cienką przerywaną co 50 m, linią cięką co 100 m i
grubą linią co 500 m. Lasy oznaczone są kolorem zielonym, rzeki i jeziora — kolorem niebieskim.
Znaki topograficzne stosowane na mapach topograficznych
o podziałce 1: 1 000 000

Znaki topograficzne przyjęte dla wszystkich map
topograficznych

Rzeźba terenu (warstwice) są oznaczone co 50 m, kolorem brązowym, warstwice co 150 m linią
przerywaną, kolorem brązowym, lasy —kolorem zielonym, a rzeki i jeziora — kolorem niebieskim.
Cem. — cementownia
J., Jez. — jezioro
Ckr. — cukrownia
Kan. — Kanał
El. — elektrownia
Dż. — duży
Fb. Masz. — fabryka maszyn
Król. — królewski
Hu. żel. — huta żelaza
Mł. — maty
Sant. - — sanatorium
Niż. — niżny
Szpit. — szpital
Nw. — nowy
U. cel — urząd celny
pol. — polski
Wap.- — wapiennik
Str. — stary
Walc. — walcownia
Wlk. — wielki
G. — góra
Pap. — papiernia
Odlew. — odlewnia
Dln. — dolny
Gr. — górny
Wys. — wysoki
Kol. - kolonia
Sredn. — średni
Kośc. — kościelny

Rozdział2
LOTNICZA BUSOLA MAGNETYCZNA
Podstawowe wiadomości o magnetyzmie ziemskim
Właściwości niektórych metali polegające na wzajemnym przyciąganiu się lub odpychaniu
nazywamy magnetyzmem.

Siła przyciągająca lub odpychająca nie jest jednakowa na całej długości magnesu, lecz jest
największa na jego końcach, zwanych biegunami. Zależnie od tego, jakimi biegunami zbliżamy
się do siebie magnesy, przyciągają się one lub odpychają(Rys. 14). Bieguny różnoimienne
magnesów przyciągają się, a jednoimienne odpychają się.

Rys14. Wzajemne oddziaływanie biegunów magnetycznych
Swobodnie zawieszony magnes ustawia się zawsze w kierunku północ-południe, a wytrącony z
tego położenia wraca do niego, przy czym zawsze ten sam biegun jest zwrócony na północ. Tak
ustawiający się biegun nazywa się biegunem północnym (N) lub dodatnim (+), a biegun zwracający
się zawsze ku południowi — biegunem południowym (S) lub ujemnym (—).
Właściwość kierunkowego ustawiania się magnesu wynika stąd, że Ziemia jest również magnesem
i, jak każdy magnes, wytwarza pole magnetyczne. Bieguny magnetyczne Ziemi znajdują się w
pobliżu biegunów geograficznych, z tym że północny biegun magnetyczny znajduje się koło
południowego bieguna geograficznego, a południowy biegun magnetyczny koło północnego
geograficznego. Dla uproszczenia, w nawigacji magnetyczne bieguny Ziemi są oznaczane zgodnie
z kierunkami geograficznymi, tzn. biegun magnetyczny znajdujący się na półkuli północnej
nazywamy północnym i oznaczamy NM a biegun leżący na półkuli południowej — południowym i
oznaczamy SM.
Z biegunów magnetycznych Ziemi rozchodzą się we wszystkich kierunkach linie sił
magnetycznych, tworząc ziemskie pole magnetyczne. Swobodnie zawieszony magnes ustawia się
zawsze wzdłuż linii sil magnetycznych (rys. 15).

Rys. 19. Pole magnetyczne magnesu i Ziemi
Rzuty linii sił pola magnetycznego na powierzchnię Ziemi nazywamy południkami
magnetycznymi. Tak więc swobodnie zawieszony w ziemskim polu magnetycznym magnes
wskazuje
kierunek południka magnetycznego.
W różnych miejscach kuli ziemskiej kierunek i natężenie pola magnetycznego są różne i zależą od
szerokości geograficznej danego miejsca oraz od miejscowych warunków geologicznych. Nie są
one wartościami stałymi, lecz ulegają zmianie z biegiem czasu.
Natężenie pola magnetycznego Ziemi jest największe na biegunach magnetycznych.

Działanie ziemskiego pola magnetycznego na igłę magnetyczną.
Igłą magnetyczną nazywamy swobodnie zawieszony magnes, stanowiący zasadniczy element
kompasów i busol magnetycznych.
Ponieważ igła magnetyczna ustawia się wzdłuż południka magnetycznego, jej północny koniec
wskazuje północny biegun magnetyczny, a nie geograficzny. Jak wiemy, bieguny geograficzny i
magnetyczny nie pokrywają się i dlatego ich odpowiednie południki zwykle też nie pokrywają się,
lecz przecinają pod pewnym kątem (rys. 16).

Wschodnia

Zachodnia

Rys. 16. Zboczenie magnetyczne — deklinacja
Kąt zawarty pomiędzy północnym kierunkiem południka geograficznego a północnym kierunkiem
południka magnetycznego nazywamy deklinacją magnetyczną (zboczeniem magnetycznym). Jeśli
południk magnetyczny odchyla się w prawo od południka geograficznego deklinacja jest dodatnia
(+), zwana także wschodnią, a jeśli odchyla się w lewo, to deklinacja
jest ujemna (—), czyli zachodnia.
W przypadku pokrywania się południków, deklinacja nie występuje (wynosi 0o) i północny koniec
igły magnetycznej wskaże również północ geograficzną.
Deklinacja w różnych punktach na kuli ziemskiej ma różne wartości i znaki ,i podlega okresowym
wahaniom.
Linie łączące punkty o jednakowej deklinacji (wielkość i znak) noszą nazwę izogon. Na mapach
topograficznych izogony są nanoszone co 1°, jako czerwone lub fioletowe przerywane linie. W
Polsce deklinacja magnetyczna waha się w granicach około ± 2°.
Na przebieg izogon duży wpływ wywiera budowa geologiczna danego obszaru; na obszarach tzw.
anomalii magnetycznej zboczenie osiąga wartość do kilkudziesięciu stopni. Duże, przejściowe
wahania deklinacji magnetycznej są wywoływane przez tzw. burze magnetyczne, związane z
występowaniem plam na słońcu i zórz polarnych.
W nawigacji wiele uwagi poświęca się zjawisku deklinacji magnetycznej i, oprócz nanoszenia na
mapę izogon, sporządza się także specjalne mapy zboczeń magnetycznych i ich zmian.
Innym, również ważnym zjawiskiem związanym z działaniem magnetyzmu ziemskiego na
swobodnie zawieszoną igłę magnetyczną jest inklinacja.
Linie sil magnetycznych ziemskiego pola magnetycznego nie przebiegają poziomo, lecz tworzą z
poziomem pewien kąt, zwany inklinacją. Wielkość tego kąta zależy od szerokości geograficznej: na
równiku wynosi 0°, na biegunie 90°, na pozostałych szerokościach geograficznych przyjmuje
wielkości pośrednie.

Swobodnie zawieszona igła magnetyczna, ustawiając się wzdłuż linii działania sił magnetycznych,
podlega również inklinacji i zależnie od szerokości geograficznej tworzy z poziomem pewien kąt
(rys- 17). W naszych szerokościach geograficznych kąt ten wynosi ok. 60°.

Z
Rys. 17. Inklinacja magnetyczna
Ho — całkowita siła magnetyzmu ziemskiego, H — składowa pozioma
magnetyzmu ziemskiego, Z — składowa pionowa magnetyzmu
ziemskiego, θ — inklinacja magnetyczna
Aby nie dopuścić do ustawiania się igły magnetycznej pod kątem do poziomu, na półkuli
północnej obciąża się odpowiednio południowy biegun igły magnetycznej (rys. 18), a na półkuli południowej postępuje się odwrotnie. Z tego względu każda busola lotnicza jest dostosowana
do użytkowania wyłącznie na jednej z półkul.
Linie łączące punkty o jednakowej wartości inklinacji noszą nazwę izoklin.

Rys. 18. Równoważenie inklinacji magnetycznej w busolach
Budowa i charakterystyka lotniczej busoli magnetycznej
Lotnicza busola magnetyczna umieszczona na szybowcu służy do określania kursu szybowca w
locie. Zasada działania tej busoli oparta jest na wykorzystaniu znanej nam właściwości igły
magnetycznej, ustawiającej się w kierunku południka magnetycznego.
W lotniczej busoli magnetycznej igła magnetyczna jest zastąpiona przez zespół dwu lub czterech
magnesów, ustawionych równolegle do siebie i skierowanych biegunami północnymi
w jedną stronę. Magnesy te są przymocowane do pływaka, mającego kształt pierścienia. Na
pływaku umieszczona jest podziałka stopniowa co 5° oraz są zaznaczone symbolami zasadnicze
kierunki stron świata (N, S, E, W). Podziałka na pływaku, zwana różą wiatrów, jest elementem
pomiarowym busoli. Pływak jest ułożyskowany na szpilce obracającej się na odpowiednio
amortyzowanej panewce łożyska i umieszczony w komorze, zwanej komorą pływakową. Komora
ta jest wypełniona specjalną cieczą (nafta, benzyna, ligroina) tłumiąc wahania pływaka.
W ramce komory pływakowej znajduje się szybka i pręcik kursowy, umożliwiający odczyt
wskazań busoli. Komora pływakowa łączy się z komorą kompensacji wpływów temperatury. Taka
budowa busoli umożliwia jej użytkowanie w szerokim zakresie temperatur dodatnich i ujemnych.

Rys. 19. Przekrój i widok ogólny busoli magnetycznej
W obudowie busoli znajduje się także komora kompensacji dewiacji, zawierająca sterowane z
zewnątrz ruchome magnesiki kompensacyjne.
Poszczególne typy busoli różnią się między sobą szczegółami konstrukcyjnymi. Busola może być
dodatkowo wyposażona w oświetlenie do lotów w nocy czy w ruchomy pierścień kursowy wokół
szybki, ułatwiającej zapamiętanie kursu przez odpowiednie jego oświetlenie.
Kierunek osi podłużnej
szybowca.
N busoli

Rys. 20. Pływak busoli magnetycznej — odczytywanie wskazań
Wykorzystanie lotniczych busol magnetycznych wymaga znajomości ich charakterystyk i błędów.
Poza deklinacją i inklinacją busole lotnicze charakteryzują się następującymi cechami:
współczynnik tłumienia, zastój pływaka, pociąganie cieczy, błąd ustawienia, błąd północny, błędy
kierunków wschodnich i zachodnich.
Współczynnik tłumienia jest to stosunek dwu kolejnych amplitud pływaka busoli wytrąconego ze

stałego położenia. Im większy jest współczynnik tłumienia, tym czas ustalenia się wskazań busoli
po zmianie kierunku lotu jest krótszy. Od busoli lotniczej wymaga się, aby po odchyleniu o 90°
pływak powrócił do poprzedniego położenia po wykonaniu nie więcej niż trzech wahnięć w czasie
nie przekraczającym 25 sekund.
Zastój pływaka. Gdy odchylimy pływak busoli o pewien kąt, nie powróci on dokładnie do
poprzedniego położenia, lecz ustawi się na nowym kierunku, różniącym się od poprzedniego o kąt
rzędu l —1,5° zwanym kątem zastoju pływaka. Zastój pływaka powstaje na skutek tarcia szpilki o
łożysko i pływaka o płyn.
Pociąganie cieczy. Podczas wykonywania zakrętu, ścianki obracającej się busoli pociągają za sobą
ciecz, a ta z kolei pociąga pływak, który powinien pozostawać nieruchomy. Wskutek tego
obserwując busolę stwierdzamy, że prędkość kątowa zakrętu jest większa niż w rzeczywistości.
Pociąganie cieczy powoduje tym większy błąd wskazań busoli, im bardziej energicznie
wykonywany jest zakręt. Pociąganie cieczy zależy od takich cech konstrukcyjnych busoli, jak:
kształt pływaka, gładkość ścianek komory oraz rodzaj i gęstość płynu.
Błąd ustawienia. Jeśli oś busoli nie pokrywa się z osią podłużną szybowca, lecz tworzy z nią
pewien kąt, to wówczas kierunek wskazywany przez busolę będzie się różnił o ten kąt od
rzeczywistego kierunku lotu szybowca. Błąd ten może być usunięty przez ustawienie busoli
zgodnie z podłużną osią szybowca lub, jeśli konstrukcja busoli na to pozwala, przez zmianę
położenia pręcika kursowego.
Błąd północny busoli. Podczas zakrętu busola i jej pływak przechylają się razem z szybowcem,
ponieważ podlegają tym samym siłom masowym co szybowiec (rys. 21). Na magnesy
umocowane do przechylonego pływaka działają siły magnetyzmu ziemskiego składowa i pionowa.
Ponieważ kierunki tych składowych w odniesieniu do płaszczyzny Ziemi są stałe, to kierunki ich
działania na magnesy pływaka w odniesieniu do płaszczyzny pływaka zmieniają się wraz z
przechyleniem w zakręcie.

Rys. 21. Położenie płaszczyzny pływaka busoli w zakrycie
Składowa pionowa magnetyzmu ziemskiego (w odniesieniu do płaszczyzny Ziemi) działająca na
północny koniec igły nie jest przy przechyleniu pływaka prostopadła do osi pionowej przyrządu,
jak w locie prostym. Powoduje to obrót północnego końca igły w kierunku, w którym przechylony
jest szybowiec, a wraz z nim busola.
Błąd spowodowany wyżej opisanym zjawiskiem nosi nazwę błędu północnego busoli. Wskutek
tego błędu w zakrętach na kierunkach północnych pływak „obraca się" wolniej niż szybowiec w
zakręcie, a na kierunkach południowych „obrót" pływaka jest szybszy niż szybowca. W gwarze
lotniczej przyjęło się określenie, że na kierunku północnym busola jest „leniwa". W związku z tym
przy wyprowadzaniu szybowca z zakrętu na kierunek należy stosować następującą zasadę: przy
zakrętach na północ należy „nie dociągać" o 10°—30° zależnie od wielkości przechylenia, przy
zakrętach na południe należy „przeciągać" o 10° — 30°.

Błąd kierunków wschodnich i zachodnich. Podczas lotu na kierunkach wschodnich i zachodnich
igła magnetyczna jest ustawiona poprzecznie do podłużnej osi szybowca. Przy zmianach prędkości
następują odchylenia igły od południka, ponieważ południowy koniec igły magnetycznej, z racji
umieszczonego na nim ciężarka, ma większą bezwładność niż koniec północny. Powoduje to
następujące błędy wskazań busoli:
1) podczas lotu z kursem wschodnim:
— przyrost prędkości powoduje zmniejszenie kursu,
— spadek prędkości powoduje zwiększenie kursu,
2) podczas lotu z kursem zachodnim:
— przyrost prędkości powoduje zwiększenie kursu,
— spadek prędkości powoduje zmniejszenie kursu.
Po ustaleniu nowych prędkości busola wraca do poprzednich wskazań, jeśli kierunek lotu został
zachowany.
Uwaga. Charakterystyka lotniczej busoli magnetycznej i jej błędy powodują, że wskazania busoli
są miarodajne jedynie w locie z ustaloną prędkością.
Dewiacja busoli
Na busolę na szybowcu oprócz ziemskiego pola magnetycznego działa także pole magnetyczne
stalowych żelaznych części szybowca. Pole magnetyczne szybowca powoduje odchylenie igły
busoli od południka magnetycznego o kąt zwany dewiacją (A B).
Jeśli północny koniec igły odchylony jest od północnego końca (kierunku) południka
magnetycznego, to dewiacja jest dodatnia (wschodnia), a jeśli jest odchylony w lewo od południka,
to dewiacja jest ujemna (zachodnia, rys. 22).
Wartość i kierunek dewiacji zależą od kierunku działania i natężenia pól magnetycznych części
stalowych i żelaznych szybowca w stosunku do igły busoli.
Części stalowe szybowca wytwarzają pole magnetyczne, które w stosunku do podłużnej osi
szybowca ma stały kierunek i stale natężenie. Gdyby więc dewiacja była wywołana wyłącznie
przez części stalowe szybowca, podczas obrotu szybowca o 360° wokół osi pionowej zmieniałaby
kierunek co 180°. Dewiację wywołaną polem magnetycznym części stalowych nazywa się dewiacją
półokrężną lub półkołową (rys. 23).

Rys. 23. Dewiacja busoli
Pole magnetyczne części żelaznych nie ma stałego kierunku i natężenia. Natężenie pola
magnetycznego tych części zmienia się wraz ze zmianą ich położenia w stosunku do południka
magnetycznego, wywołaną przez zmianę położenia podłużnej osi szybowca.
Gdyby dewiację wywoływało tylko pole magnetyczne części żelaznych, to dewiacja zmieniałaby
swój znak czterokrotnie (co 90°) podczas pełnego obrotu szybowca wokół osi pionowej, ponieważ
co 90° zmienia się natężenie i kierunek pola magnetycznego wywołującego dewiację. Dewiację

wywołaną częściami żelaznymi nazywa się ćwierćokrężną lub ćwierćkołową (rys.24). Ponieważ na
igłę busoli działa jednocześnie stałe i zmienne pole magnetyczne szybowca, to siła powodująca
odchylenie igły od południka magnetycznego jest wynikiem nałożenia się dewiacji pół- i
ćwierćokrężnej.
Kompensacja busoli
Usuwanie dewiacji busoli nosi nazwę kompensacji busoli. Całkowite usunięcie dewiacji jest
niemożliwe i dlatego kompensacja polega na zmniejszeniu dewiacji, a następnie określeniu

Rys. 23. Dewiacja półokrężna
Rys 24. Dewiacja ćwierćokrężna
jej wartości (wielkość, kierunek) dla zasadniczych kierunków wskazywanych przez busolę.
Zmniejszenie dewiacji jest możliwe dzięki układowi ruchomych magnesów, równoległych i
prostopadłych do podłużnej osi szybowca, umieszczonych puszce kompensacyjnej busoli.
Kompensację busoli należy przeprowadzić:
— po naprawach,
— po wymianie części metalowych lub ich zabudowaniu,
— po wymianie busoli na szybowcu,
— co 12 miesięcy na wszystkich użytkowanych szybowcach.
Aby przeprowadzić kompensację busoli, trzeba mieć możliwość porównania kierunków

wskazywanych przez busolę z kierunkami magnetycznymi. Do tego celu służy stanowisko
kompensacji lub pelengator.
Stanowisko kompensacji (rys. 25) to specjalnie przystosowane miejsce, w którym wyznacza się
palikami lub namalowanymi pasami zasadnicze kierunki magnetyczne co 45°.

Rys. 25. Schemat stanowiska kompensacji busoli
Pelengator jest odmianą busoli magnetycznej umieszczonej na statywie i zaopatrzonej w obrotowy
celownik, umożliwiający dokładne ustalenie kierunku magnetycznego ustawienia podłużnej osi
szybowca.
Kompensację busoli należy przeprowadzać w miejscu oddalonym co najmniej o 100 m od
zabudowań i innych skupisk metalu. Szybowiec do kompensacji musi być ustawiony w położeniu
lotu ślizgowego z pełnym wyposażeniem stałym (spadochron, przybory do kotwiczenia). Wszelkie
odczyty busoli i manipulowanie magnesikami kompensacyjnymi powinny być dokonywane przy
zamkniętej limuzynie i neutralnym położeniu sterownic.
Pierwsza faza kompensacji polega na ustawieniu szybowca na kursach magnetycznych (wg
stanowisk kompensacji lub pelengatora) 000°, 090°, 180° i 270o, odczytaniu odpowiadających im
kursów wskazywanych przez busolę oraz usunięciu dewiacji przez pokręcenie magnesików za
pomocą antymagnetycznego śrubokręta.
Dewiację usuwamy:
— na kursie 000° do wartości 0° za pomocą magnesika NS,
— na kursie 090° do wartości 0° za pomocą magnesika EW.
— na kursie 180° do połowy jej wartości za pomocą magnesika NS,
— na kursie 270° do połowy jej wartości za pomocą magnesika EW.
Druga faza polega na zarejestrowaniu wartości dewiacji na ośmiu zasadniczych kierunkach i
ewentualnym usunięciu błędu pozycyjnego. W tym celu ustawiamy szybowiec kolejno na
następujących kursach busoli: 000° (360°), 048°, 090°, 135°,180°, 225°, 270°, 315° i posługując się
pelengatorem lub stanowiskiem kompensacji obliczamy różnicę między kursem magnetycznym a
kursem busoli z wzoru:
B = KM − (± KB )
Jeśli suma algebraiczna ośmiu różnic kursów (B000 o + B045 o... + B315 o jest równa 0°, to
przyjmujemy, że różnice kursów równe są dewiacji (B == Δ B); jeśli suma ta jest różna od zera, to
przez podzielenie jej przez 8 otrzymujemy wartość błędu ustawienia busoli (Δ u).

B000 + B045 +  + B315
8
Dodatni znak błędu ustawienia wskazuje na to. że wszystkie kursy busoli są mniejsze od
odpowiednich kursów magnetycznych. Dla usunięcia tego błędu należy wszystkie kursy busoli
powiększyć o jego wartość przez obrócenie busoli lub przesunięcie kreski kursowej w prawo. Przy
ujemnym błędzie ustawienia obracamy busolę lub przesuwamy kreskę kursową w lewo.
Po usunięciu błędu ustawienia busoli można dopiero obliczyć wartość dewiacji dla ośmiu kursów
ze wzoru:
Δ B = B — (±Δ u)
Tak obliczoną dewiację należy zestawić w tablicę odchyłek busoli (rys. 26).
∆u=

Rys. 28. Tabelka odchyłek busoli
a — tabelka dewiacji, b — wykres dewiacji
Uwaga. Gdy suma algebraiczna różnic kursów ma wartość bezwzględną mniejszą niż 8° (błąd
ustawienia mniejszy jest od 1°), wówczas przyjmujemy, że wszystkie B = A B.
Rozdział 3
WIELKOŚCI PRZYJĘTE W NAWIGACJI
Określanie kierunków na kuli ziemskiej
Określenie kierunku jest jednym z podstawowych elementów nawigacji. W nawigacji kierunki
określa się w odniesieniu do południka. Wyróżnia się przy tym cztery główne kierunki: dwa
pierwszej wielkości — północ (N) i południe (S), oraz dwa drugiej wielkości — wschód (E) i
zachód (W), a tak że kierunki pośrednie: północny wschód (NE), południowy wschód (SE),

południowy zachód (SW) i północny zachód (NW).
Pełny układ kierunków na powierzchni kuli ziemskiej, określanych stronami świata, nazywa się
różą wiatrów (rys. 27). Określanie kierunków za pomocą róży wiatrów ma charakter orientacyjny i
znajduje zastosowanie taro, gdzie nie jest wymagana duża dokładność (np, przy określaniu
kierunku wiatru dolnego).

Rys. 27. Róża wiatrów — kierunki główne i pośrednie
Do celów nawigacyjnych kierunek określa się azymutem, tj. kątem zawartym między południkiem
a linią wyznaczającą kierunek. Kąt ten jest mierzony w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek
zegara) od północnego zwrotu (kierunku) południka do linii kierunku, w skali stopniowej od 0° do
360°(rys. 28).
Każdy kierunek róży wiatrów można przedstawić za pomocą azymutu:
N — 000° lub 360°
S — 180°
NE — 045°
SW — 225°
E — 090°
W — 270°
SE — 135°
NW — 315°
Wartości azymutów zapisujemy zawsze jako liczby trzycyfrowe. Omawiane niżej pojęcia, kąt
drogi i kurs, są azymutami.

Rys. 28. Pomiar azymutów (kursów i kątów drogi)
Kąt drogi geograficzny i magnetyczny
Jeśli na mapie wykreślimy odcinek prosty łączący wyjściowy punkt trasy lotu z końcowym
punktem trasy, otrzymamy linię drogi. Kąt zawarty między północnym zwrotem południka a linią
drogi nosi nazwę kąta drogi (KD). Kąt ten jest mierzony w stopniach od 0° do 368° w prawo od
północnego zwrotu południka (rys. 29).
Na mapach w odwzorcowaniu wielostożkowym wykreślona linia drogi przecina południki pod
różnymi kątami, ponieważ na mapach tych południki nie są równoległe, lecz zbieżne
w kierunku bieguna. Do celów praktycznych wystarczy pomiar pośredniego kąta drogi, tj. pomiar
w odniesieniu do południka przebiegającego przez środek trasy.
Tablica 2 przedstawia pomiar kąta drogi trójkątnym kątomierzem nawigacyjnym. Przypadek c
ilustruje pomiar kąta drogi, gdy linia drogi nie przecina żadnego z południków naniesionych na
mapie. Trójkątny kątomierz nawigacyjny ma półkolistą skalę, która umożliwia dzięki podwójnemu
skalowaniu bezpośredni odczyt kąta drogi od 0° do 180° i od 180° do 360°. Przy pomiarze należy
zwrócić uwagę na odpowiednie przyłożenie kątomierza tak, aby korzystać z właściwej
skali (porównaj a z b), oraz na dokładne pokrycie się osi kątomierza (0° —180°) z południkiem i
środka skali z przecięciem się wykreślonej linii drogi z południkiem.
Kąt drogi można również zmierzyć zwykłym szkolnym kątomierzem o skali od 0° do 180°. W tym
przypadku przy pomiarze kątów drogi większych niż 180° należy początek skali kątomierza (0°)
pokryć z południowym końcem południka, a do wartości otrzymanej z pomiaru dodać 180°.

Równoleżnik

Południki
Rys. 29. Kąt drogi (KD) na przykładzie trasy trójkąta
Kąt drogi zmierzony bezpośrednio z mapy w odniesieniu do południka geograficznego nosi nazwę
kąta drogi geograficznego (KDG).
Kąt drogi magnetyczny (K.DM) jest to kąt liczony od południka magnetycznego. Różni się on od
kąta drogi geograficznego o wartość deklinacji magnetycznej. Kąt drogi magnetyczny można
zmierzyć bezpośrednio z mapy, wykreśliwszy uprzednio południk magnetyczny, odchylony od
południka geograficznego o kąt równy wartości deklinacji (w prawo — gdy deklinacja jest
dodatnia, w lewo — gdy deklinacja jest ujemna, rys. 30).
W praktyce nie mierzy się z mapy magnetycznego kąta drogi, lecz oblicza się go odejmując

algebraicznie deklinację od geograficznego kąta drogi.
KDM = KDG — (±ΔM)
Pomiar kąta drogi kątomierzem

(a – gdy kąt drogi jest mniejszy niż 180o , b - gdy kąt drogi jest większy niż 180o , c - gdy odcinek
trasy nie przecina żadnego południka180o )

Rys. 30. Kąty drogi geograficzny i magnetyczny

Przy znanym kącie drogi magnetycznym, kąt drogi geograficzny można obliczyć przez dodanie
algebraiczne deklinacji do magnetycznego kąta drogi.
KDG = KDM + (± A M)
Przykłady:
1) KDM == 317°; Δ M = —3°; KDG = ?
KDG == 317° (—3°) = 317° — 3° = 314°
2) KDG = 450°; Δ M = +4°; KDM = ?
KDM = 045° (—4°) = 041°.
Kąt drogi wybranej i wykreślonej trasy nazywamy nakazanym kątem drogi (NKD). W praktyce nie
zawsze lecimy wzdłuż obranej trasy, lecz poruszamy się pod pewnym kątem do niej. Wówczas
lecimy z innym kątem drogi, zwanym rzeczywistym kątem drogi (RKD).
Nakazany i rzeczywisty kąt drogi można rozróżniać w układzie geograficznym (wtedy mówimy o
nakazanym kącie drogi geograficznym — NKDG, i rzeczywistym kącie drogi geograficznym —
RKDG) lub w układzie magnetycznym (NKDM i RKDM).
Kurs
Wydaje się, że aby lecieć wzdłuż linii drogi, wystarczy zgodnie z tą drogą skierować podłużną oś
szybowca. W rzeczywistości jest to wystarczające tylko wówczas, gdy nie wieje wiatr boczny do
trasy. Utrzymanie szybowca wzdłuż trasy przy locie z bocznym wiatrem, wymaga odchylenia osi
podłużnej szybowca od linii drogi „pod wiatr". Wynika z tego konieczność odróżnienia kierunku
osi podłużnej szybowca od kąta drogi (rys. 31).

Rys. 31. Kąt drogi a kurs
Kąt zawarty między północnym końcem południka a podłużną osią szybowca jest nazywany
kursem szybowca lub krótko — kursem. Jest on mierzony w prawo od północnego zwrotu
południka od 0° do 360°.
Kurs pokazuje nam, w jakim kierunku w stosunku do północy skierowany jest przód szybowca,
niezależnie od tego, jaki jest kierunek lotu szybowca względem Ziemi. Przez każdy punkt, nad
którym znajduje się w danej chwili szybowiec, przechodzi południk geograficzny i magnetyczny,
odchylone od siebie o kąt zwany deklinacją. Można również przez ten punkt przeprowadzić
umowny południk busoli, odchylony od południka magnetycznego o kąt równy dewiacji busoli
(rys.32). Stąd przy zachowaniu stałego kierunku osi podłużnej szybowca można pomierzyć trzy

kursy, różniące się zwykle między sobą o kilka stopni:
— kurs geograficzny (KG), mierzony od południka geograficznego,
— kurs magnetyczny (KM), mierzony od południka magnetycznego,
— kurs busoli (KB), odczytywany przez pilota w locie, mierzony od umownego południka busoli.

Rys. 32. Kursy: geograficzny, magnetyczny i busoli
W obliczeniach nawigacyjnych posługujemy się wszystkimi rodzajami kursów i dlatego należy
umieć szybko i bezbłędnie przeliczać jeden rodzaj kursu na inny.
Rysunek 32 przedstawia graficzną metodę porównania i przeliczania kursów. Z rysunku tego
widać wyraźnie, że:
a) kurs magnetyczny różni się od kursu geograficznego o wartość deklinacji,
b) kurs busoli różni się od magnetycznego o wartość dewiacji,
c) kurs busoli różni się od kursu geograficznego o sumę algebraiczną deklinacji i dewiacji,
tzw. wariacje (Δ V).
Przy stosowaniu graficznej metody przeliczania kursów należy pamiętać, że wartość i znak
dewiacji busoli zmieniają się wraz ze zmianą kursu, a więc, dany południk busoli może się odnosić
tylko do danego kursu.
Metoda graficzna, pozwalająca zrozumieć zasadę przeliczania kursów, nie jest stosowana w
praktyce. W obliczeniach nawigacyjnych przy przeliczaniu kursów, podobnie jak przy przeliczaniu
kątów drogi, posługujemy się metodą algebraiczną, stosując następujące wzory:
KM = KG — (±Δ M)
KB = KM — (±Δ B)
i odwrotnie:
KM = KB + (±Δ B )
KG = KM + (±Δ M)
Aby uniknąć pomyłek, dobrze jest zapamiętać następującą zasadę. Przechodząc od kursu
geograficznego przez magnetyczny do kursu busoli odejmujemy algebraicznie poprawki (Δ M i Δ
B), a przechodząc od kursu busoli do geograficznego przez magnetyczny dodajemy poprawki.
Można to zilustrować następującym schematem:

+(±Δ B)

KB

+(±Δ M)

KM
-(±Δ B)

KG
-(±Δ M)

Przykłady:
1) KG = 011o; Δ M = - 4°; KM = ?
KM = 011° - (- 4°) = 011° + 4° = 015°
2) KM = 093°; Δ B = + 6°; KB = ?
KB = 093° - (+6) = 093° - 6° = 087°
3) KB == 008°; Δ B = - 6°; KM = ? (KB • 003° = 363°)
KM = 363 + (— 6°) = 363° — 6° = 357°
4) KM == 358°; Δ M = + 4°; KG = ?
KB == 358 + (+4°) = 358° + 4° = 362° = 002°
Uwaga. Jeżeli w celu przeliczania kursu trzeba od kursu odąć bezwzględną wartość poprawki
przewyższającej bezwzględną wartość samego kursu, należy kurs powiększyć o 360° i dopiero
wykonać działanie, jak w przykładzie trzecim. Jeżeli z przeliczenia kursu wyniknie kurs większy
niż 360°, od wyniku należy odjąć 360°, jak w przykładzie czwartym. Uwagi te mające
zastosowanie do kierunków północnych, dotyczą również przeliczania kątów drogi.
Do szybkiego przeliczania kursu geograficznego na kurs busoli i odwrotnie, można posłużyć się
wariacją:
Δ V = (±Δ M) + (±Δ B)
Wówczas wzór przyjmie następującą postać:
KB = KG – (±Δ V)
KG =KB + (± Δ V)
Przykłady:
l) KB = 315°; Δ M = —1°; Δ B = +3°; KG = ?
Δ V = (—1°) + (+3°) = —1° + 3° = + 2°
KG = 315° + (+2°) =315° +2° = 317°
2) KG = 067°; Δ M = +4°; Δ B = - 3o ; KB = ?
V = (+4°) + (—3°) = 4°- 3° = +1°
KB = 067° - (+1°) = 067° —1° = 066°

Oznaczanie kierunku i prędkości wiatru
Podstawą większości obliczeń nawigacyjnych jest znajomość kierunku i prędkości wiatru. W
komunikatach meteorologicznych przyjęto podawać kierunek — skąd wieje wiatr. Kierunek ten
nosi nazwę meteorologicznego kierunku wiatru (Dm).
Prędkość wiatru (U) podaje się w m/s lub w km/h. Dla wiatrów wiejących w warstwie przyziemnej
od 0 do 400 m podaje się meteorologiczny kierunek wiatru wg róży wiatrów, np. NW, lub rzadziej
w stopniach, np. 315°, a prędkość w m/s. Dla wiatrów na wysokości powyżej 400 m, zwanych
wiatrami górnymi, meteorologiczny kierunek wiatru podaje się w stopniach, np. 240°, a prędkość w
km/h, np. 60 km/h.

W obliczeniach nawigacyjnych meteorologiczny kierunek wiatru zamienia się na nawigacyjny
kierunek wiatru (D), to jest na kierunek — dokąd wiatr wieje (rys. 33). Meteorologiczny kierunek
wiatru jest odmierzany od południka geograficznego, a kierunek nawigacyjny jest kierunkiem
odniesionym od południka magnetycznego.

Rys. 33. Meteorologiczny i nawigacyjny kierunek wiatru

Aby zamienić kierunek meteorologiczny wiatru na kierunek nawigacyjny, należy do kierunku
podanego w komunikacie meteorologicznym dodać 180°, jeśli jest on mniejszy niż 180°, lub odjąć,
jeśli jest większy niż 180°, a następnie od otrzymanej wartości odjąć algebraicznie deklinację.
D = Dm + (± 180°) — (± Δ M)
W praktyce, szczególnie w szybownictwie, pomija się odejmowanie deklinacji (rys. 32) i wówczas:
D = Dm + (± 180°)
Do obliczeń nawigacyjnych stosuje się prędkość wiatru wyrażaną w km/h. Zachodzi więc
konieczność zamiany prędkości wiatru podawanej w m/s na km/h. Aby tego dokonać, należy
prędkość podaną w m/s pomnożyć przez 3,6. W praktyce można to obliczenie przeprowadzić w
pamięci przez przemnożenie prędkości wiatru przez 4 i odjęcie 10 % od otrzymanego wyniku.
Przykłady:
l) 10 m/s = ? km/h
10 · 3,6 = 36 km/h

lub 10 · 4 = 40 ; 10 % = 4
40 — 4 = 36 km/h
2) 18 m/s = ? km/h
18 · 3,6 = 64,8 km/h ≈ 65 km/h
lub: 18 • 4 = 72 ; 10 % = 7,2 ≈ 7
72 - 7 = 65 km/h.
Przeliczanie prędkości wiatru podanej w km/h na prędkość w m/s polega na podzieleniu wartości
podanej w km/h przez 3,6.
Prędkość lotu
W fizyce przez pojęcie prędkości rozumie się stosunek drogi przebytej przez jakieś ciało do czasu
jej przebycia. Prędkość jest obliczana z ogólnego wzoru:
V =

S
t

W lotnictwie, a w szczególności w nawigacji lotniczej, istotne znaczenie ma odróżnienie prędkości
samolotu lub szybowca osiąganej w stosunku do otaczającego powietrza, od prędkości osiąganej w
stosunku do Ziemi.
Jak wiemy z meteorologii, masy powietrza zwykle przemieszczą ją się z pewną prędkością w
stosunku do powierzchni Ziemi. Szybowiec lecący w przesuwającej się masie powietrza jest więc
razem z nią przesuwany względem Ziemi, zgodnie z siłą i kierunkiem wiatru, i ma inną prędkość w
stosunku do masy powietrza, a inną w stosunku do Ziemi. Tylko przy locie w ciszy prędkości te
będą sobie równe. Prędkość względem powietrza, zwana prędkością powietrzną {V) jest
stosunkiem drogi jaką przeleci szybowiec lub samolot w otaczającej go masie powietrza do czasu
jej przebycia.
W otaczającej szybowiec masie powietrza brak jest widocznych punktów odniesienia, w stosunku
do których można by pomierzyć drogę przebytą przez szybowiec. Prędkość powietrza można
zmierzyć tylko prędkościomierzem, działającym na zasadzie pomiaru różnicy ciśnień, zależnej od
prędkości lotu.
Prędkość odczytana z prędkościomierza (Vi), tzw. prędkość instrumentalna, różni się od
prędkości powietrznej rzeczywistej o błąd własny przyrządu, o błąd wynikający z wpływu
aerodynamicznego części szybowca na dyszkę pomiarową oraz o błąd metodyczny wynikający z
tego, że prędkościomierz jest skalowany w warunkach atmosfery wzorcowej, a pracuje w innych
warunkach. W praktyce do celów nawigacji szybowcowej, podczas lotów wykonywanych do
wysokości 2000 m nad poziom morza, nie uwzględnia się błędów prędkościomierza i przyjmuje
się, że prędkość odczytana z przyrządu równa jest prędkości powietrznej.
Prędkość szybowca względem Ziemi nosi nazwę prędkości podróżnej (W). Prędkość podróżna
jest prędkością złożoną z prędkości powietrznej szybowca, z którą szybowiec leci w otaczające go
masie powietrza, i prędkości tej masy powietrza, która „unosi" z sobą Szybowiec względem Ziemi.
Prędkość podróżna może być obliczona na podstawie drogi przebytej przez szybowiec względem
Ziemi i czasu lotu, ponieważ na Ziemi znajduje się wiele punktów odniesienia, umożliwiających
dokładny pomiar długości przebytej drogi.
W dalszych rozdziałach będziemy się również posługiwać następującymi określeniami prędkości:
— prędkość przeskoku (VS),
— prędkość przelotowa(V p),
— prędkość podróżna przelotu (W).
Dokładne zrozumienie tych pojęć jest niezbędne do opanowania podstaw nawigacji szybowcowej.
Dlatego też dobrze jest porównać omówienie tych pojęć z rozdziałem VIII podręcznika pt.
„Zasady pilotażu", wydanego w cyklu Biblioteka Aeroklubu PRL — „Szkolenie Szybowcowe".

Prędkość przeskoku (Vs) jest prędkością, jaką osiąga szybowiec na odcinku lotu prostego
przelotu szybowcowego. Jest toprędkość powietrzna i może być mierzona prędkościomierzem.
Prędkość przelotowa (V p) jest to stosunek drogi w masie powietrza jaką przebywa szybowiec
podczas przelotu do czasu trwania przelotu. Na czas przelotu składa się zarówno czas krążenia w
kominach termicznych (tw), jak i czas lotu na odcinkach prostych (ts). Prędkość przelotowa jest
również prędkością względem masy powietrza,
Prędkość podróżna przelotu (W) jest to stosunek drogi przebytej przez szybowiec względem
Ziemi, mierzonej wzdłuż linii prostej, do czasu przebycia tej drogi.
Uwaga. Przepisy sportowe, a za nimi i codzienny język lotniczy przez pojęcie „prędkość
przelotowa" określają tę prędkość, która w podręczniku „Nawigacja Szybowcowa" jest nazywana
„prędkością podróżną".
Rozdział 4
WPŁYW WIATRU NA LOT
Prędkości są wielkościami kierunkowymi, tzn. że oprócz wartości wyrażonej w km/h mają
odpowiedni kierunek i zwrot. Należy o tym pamiętać' przy składaniu prędkości.
Prędkość, podobnie jak siły, przedstawia się graficznie za pomocą wektorów, a składanie
(dodawanie i odejmowanie)
prędkości przeprowadza się drogą działań na wektorach.
Przypomnienie działań na wektorach znajdzie Czytelnik w podręczniku pt. „Mechanika Lotu"
(rozdz. I), wydanym w cyklu Biblioteka Aeroklubu PRL — „Szkolenie Szybowcowe".
Rozpatrując wpływ wiatru na lot szybowca będziemy się posługiwać składaniem wektorów
prędkości powietrznej szybowca, prędkości wiatru oraz prędkości podróżnej. Kierunki tych
wektorów będziemy odnosić do południka magnetycznego, pamiętając o tym że:
— kurs magnetyczny (KM) jest kierunkiem wektora prędkości powietrznej (V lub Vs),
— nawigacyjny kierunek wiatru (D) jest kierunkiem wektora prędkości wiatru (U),
— kąt drogi magnetyczny (KDM) jest kierunkiem wektora prędkości podróżnej (W).
Zależności te są przedstawione graficznie w dalszej części rozdziału, przy omawianiu
nawigacyjnego trójkąta prędkości.
Lot szybowca w ciszy
Jeżeli szybowiec wykonuje lot prostoliniowy w ciszy, jego oś podłużna pokrywa się z kierunkiem
ruchu szybowca w stosunku do Ziemi. Kurs magnetyczny szybowca równy jest wtedy kątowi
magnetycznemu, a prędkość powietrzna jest równa prędkości podróżnej (rys. 34):

Rys. 31, Lot szybowca w ciszy (U = 0)

gdy U = O

to KM = KDM
V=W

Uwaga. Jeśli szybowiec krąży w ciszy, to jego prędkość; podróżna jest równa 0, gdyż szybowiec
znajduje się w tym czasie nad jednym punktem względem Ziemi i nie pokonuje odległości.
Lot szybowca w łożu wiatru
Podczas lotu prostoliniowego szybowca w łożu wiatru, tzn. z wiatrem czołowym lub tylnym, oś
podłużna szybowca, tak jak w locie w ciszy, pokrywa się z kierunkiem lotu szybowca
w stosunku do Ziemi. Kurs magnetyczny szybowca równy jest kątowi drogi magnetycznemu, a
prędkość podróżna jest sumą algebraiczną prędkości powietrznej i prędkości wiatru.
Gdy wiatr jest czołowy — prędkość podróżna jest niniejsza od prędkości powietrznej o prędkość
wiatru (rys. 38), a przy tylnym wietrze — jest większa o prędkość wiatru (rys. 36):
— wiatr czołowy: KM = KDM
W = V —U
— wiatr tylny: KM =KDM
W=V+U

Rys. 35. Lot szybowca z wiatrem czołowym

Rys. 36. Lot szybowca z wiatrem tylnym

Uwaga. Jeżeli szybowiec przy wietrze wykonuje krążenie, to wówczas przesuwa się względem
Ziemi z prędkością i w kierunku, w którym wieje wiatr. W tym przypadku kąt drogi magnetyczny
szybowca równy jest nawigacyjnemu kierunkowi wiatru, a prędkość podróżna równa jest prędkości
wiatru
(rys. 37); gdy szybowiec krąży, a U > 0, wówczas: KDM = D ; W =U

Rys. 37. Znoszenie szybowca przez wiatr podczas krążenia
Kąt wiatru
Zanim zajmiemy się wpływem wiatru bocznego na lot szybowca, musimy poznać pojęcie: kąt
wiatru.
Kąt wiatru (E) jest to kąt zawarty między linią drogi a nawigacyjnym kierunkiem wiatru, mierzony
od linii drogi do kierunku wiatru w prawo (dodatni kąt wiatru) lub w lewo (ujemny kąt wiatru) w
stopniach, od 0° do 180° (rys. 38). Kąt wiatru oblicza się ze wzoru:
E = D — KDM

Rys. 38. Kąt wiatru
Przykłady:
1) KDM = 145°; D = 315°; E = ?
E = 315° — 145° = +170°
2) KDM = 185°; D = 125° E = ?
E = 125° — 185° = — 60°
Jeśli z wyliczenia kąta wiatru wg powyższego wzoru wyjdzie wartość dodatnia większa niż 180°,
to wówczas należy odjąć od niej 360°, a otrzymany wynik stanowi kąt wiatru.
Przykład: .
l) KDM = 060°; D = 315°; E = ?
E = 315° — 060° = 255°
E = 255° — 360° = —105°
Jeżeli z wyliczeń wyjdzie wartość ujemna większa niż 180°, to wówczas należy do niej dodać
360°, a otrzymany wynik stanowi kąt wiatru.
Przykład:
1) KDM = 340°; D = 035°; E = ?
E = 035° — 340° = — 305°
E = — 305° + 360° = + 55°
Wielkość i znak kąta wiatru informuje nas, jaki jest kierunek wiatru w stosunku do trasy lotu:
— gdy E = 0° — wiatr jest tylny do trasy,
— gdy E = 180° — wiatr jest czołowy do trasy,
— gdy E ma wartość dodatnią (+), wiatr wieje z lewej strony do trasy i znosi szybowiec w prawo,
— gdy E ma wartość ujemną (—), wiatr wieje z prawej strony do trasy i znosi szybowiec w lewo,
— gdy E — 90°, wiatr jest boczny do trasy,
— gdy E jest zawarty pomiędzy 0° i 90° — wiatr jest tylno-boczny do trasy,
— gdy E jest zawarty pomiędzy 90° a 180°, wiatr jest czołowo-boczny do trasy.

Podstawowy nawigacyjny trójkąt prędkości
Podczas lotu prostoliniowego z bocznym wiatrem szybowiec lecący z pewną prędkością
powietrzną (V) przesuwa się również wraz z masą powietrza, w której leci, z prędkością i
kierunkiem wiejącego wiatru (rys. 39). Wskutek tego tor lotu szybowca względem Ziemi nie jest
zgodny z osią podłużną szybowca, lecz tworzy z nią pewien kąt, zwany kątem znoszenia (KZ).
Prędkość lotu szybowca względem Ziemi, czyli prędkość podróżna (W), jest wypadkową prędkości
powietrznej szybowca (V) i prędkości wiatru (U).
Jeżeli szybowiec jest znoszony w prawo do linii drogi przez wiatr wiejący z lewej strony, to kąt
znoszenia jest dodatni (+), a jeśli szybowiec jest znoszony w lewo przez wiatr wiejący z prawej
strony, to kąt znoszenia jest ujemny (—). Kąt znoszenia bywa również nazywany w nawigacji
derywacją.

Rys. 39. Wpływ wiatru bocznego na lot szybowca
V — prędkość powietrzna, W — prędkość podróżna, U — prędkość
wiatru, KZ — kąt znoszenia
Gdy przy wietrze bocznym do nakazane] trasy szybowiec zostanie skierowany na linię drogi z
kursem magnetycznym równym nakazanemu magnetycznemu kątowi drogi, to wówczas szybowiec
będzie znoszony przez wiatr w bok od trasy pod kątem równym kątowi znoszenia, i będzie leciał
wzdłuż innej, rzeczywistej linii drogi, z rzeczywistym kątem drogi (RKDM) różnym od nakazanego
magnetycznego kąta drogi o kąt znoszenia (rys. 40).

Rys. 40. Znoszenie szybowca przez wiatr boczny do trasy, gdy szybowiec leci z kursem
magnetycznym równym nakazanemu kątowi
drogi magnetycznej
W celu uniknięcia znoszenia od trasy lotu przez wiatr boczny do trasy, należy odchylić pod wiatr
oś podłużną szybowca o tyle stopni, aby wypadkowa wektora prędkości powietrznej szybowca (V) i

wektora prędkości (U) była skierowana wzdłuż linii drogi (rys. 41). Wówczas szybowiec będzie
leciał wzdłuż linii drogi, z kursem magnetycznym (KM) różniącym się od nakazanego kąta drogi
(NKDM) o kąt znoszenia (KZ).
Skola prędieosci

Rys. 41. Nawigacyjny trójkąt prędkości (V = km/h, U = 25 km/h,
NKDM = 101°, D = 144°)
Inaczej mówiąc, w celu wyeliminowania znoszenia szybowca od nakazanej trasy, należy lecieć z
kursem magnetycznym różniącym się od nakazanego kąta drogi magnetycznej o kąt znoszenia.
Aby to uczynić, trzeba znać wartość i znak kąta znoszenia.
Znając nakazany kąt drogi magnetyczny, prędkość powietrzną oraz prędkość i nawigacyjny
kierunek wiatru, kąt znoszenia, a także prędkość podróżną można obliczyć na suwaku
nawigacyjnym, graficznie, a nawet w pamięci.
Graficzną metodę znajdowania kąta znoszenia obrazuje rysunek 41. Na rysunku tym widzimy
trójkąt utworzony przez wektory prędkości powietrznej, podróżnej i wiatru. Trójkąt ten nosi nazwę
nawigacyjnego trójkąta prędkości. Kolejność czynności przy wykreślaniu nawigacyjnego trójkąta
prędkości przedstawia rysunek 42. Zrozumienie i przyswojenie sobie zasady trójkąta prędkości
stanowi podstawę wszelkich obliczeń nawigacyjnych, a także kalkulacji dokonywanych przez
pilota w locie.

Rys. 42. Wykreślanie nawigacyjnego trójkąta prędkości metodą uproszczoną; liczby w kółkach
oznaczają kolejność czynności przy wykreślaniu
Z analizy nawigacyjnego trójkąta prędkości można wyciągnąć następujące wnioski praktyczne.
1) Przy znanym magnetycznym kącie drogi i znanym kącie znoszenia kurs magnetyczny obliczamy
odejmując algebraicznie od magnetycznego kąta drogi kąt znoszenia,
KM = KDM — (± KZ).
2) Przy znanym kursie magnetycznym i znanym kącie znoszenia kąt drogi magnetyczny obliczamy
dodając algebraicznie do kursu magnetycznego kąt znoszenia,
KDM = KM + (± KZ).
3) Znając kąt drogi magnetyczny i kurs można obliczyć kąt znoszenia odejmując algebraicznie od
kąta drogi magnetycznej kurs magnetyczny,
KZ = KDM — KM.
Kąt znoszenia ma zawsze taki sam znak, jak kąt wiatru.
4) Wartość kąta znoszenia zależy od kąta wiatru (rys. 43). Maksymalny kąt znoszenia (KZ max)
występuje przy kącie wiatru 90°, tzn. przy wietrze prostopadłym do trasy.
5) Wartość kąta znoszenia zależy także od stosunku prędkości wiatru (U) do prędkości powietrznej
(V). Zależność tę przedstawia rysunek 44. Przy stałej prędkości wiatru zmniejszenie prędkości
powietrznej powoduje wzrost kąta znoszenia, a wzrost prędkości powietrznej — zmniejszenie
kąta.

Rys. 43. Zależność kąta znoszenia od kąta wiatru

Rys. 44. Zależność kąta znoszenia od stosunku prędkości wiatru (U)
do prędkości powietrznej (V)
'
Przy stałej prędkości powietrznej wzrost, prędkości wiatru powoduje wzrost kąta znoszenia, a
zmniejszenie prędkości wiatru pociąga za sobą zmniejszenie tego kąta.
6) Przy prędkości wiatru równej prędkości powietrznej szybowca i kącie wiatru E = 90°, lot wzdłuż
wybranej linii drogi jest w ogóle niemożliwy (rys. 45).
7) Prędkość podróżna zależy od prędkości powietrznej, prędkości wiatru i kąta zawartego
pomiędzy podłużną osią szybowca a kierunkiem wiatru. Zależność ta jest bardzo złożona. Do
celów praktycznych uwzględnia się: prędkość powietrzną, prędkość wiatru i kąt wiatru E (będący
kątem zawartym pomiędzy linią drogi a nawigacyjnym kierunkiem wiatru). Gdy kąty wiatru są
mniejsze niż 90°, wówczas prędkość podróżna jest większa od prędkości powietrznej, a gdy kąty
wiatru są większe niż 90°, prędkość podróżna jest mniejsza od prędkości powietrznej.

Rys. 45. Wpływ wiatru bocznego wiejącego pod kątem 90° do nakazanej linii drogi, gdy prędkość
wiatru (U) równa jest prędkości
powietrznej (V)
Zależności kąta znoszenia i prędkości podróżnej od kąta wiatru można zestawić w następującej
tablicy:
KZ
W
0° i 180°

Prędkość podróżna
mniejsza

Prędkość podróżna
większa

E

0°

W=V±U
30° i 150°
45° i
90°

KZ = 0,5 KZ max

W = V ± 0,9 U
135°
W = V ± 0,7 U

KZ = 0,9KZ max
KZ = KZ max

W =V ± 0,5 U

Maksymalny kąt znoszenia (KZ max) tj. kąt, jaki występowałby przy wietrze bocznym do trasy
(E=90°), oblicza się wg wzoru:
U
⋅ 60
V
Posługując się podanym wzorem i tablicą można obliczyć kąt znoszenia i prędkość podróżną w
szybki, uproszczony sposób, nawet w pamięci.
KZ mzx =

Przykład:
NKDM =150°; V = 80 km/h ; D = 200°; U = 20 km/h
KZ = ?
KM = ?
W=?
E = D — NKDM; E = 200° — 150° = + 50°
KZ mzx =

20
1
⋅ 60 = ⋅ 60 = 15 
80
4

Dla E = 50° z tablicy przyjmujemy E = 45o.
Przy E = 45° KZ = 0,7 KZ max.
KZ == +15° · 0,7 = 10,5° ≈ +11°
KM = NKDM — (±KZ)
KM = 150o — (+11°) = 139°.
Ponieważ kąt wiatru E jest mniejszy niż 90°, W > od V,
W = V ± 0,7 U,
W = 80 km/h + 0,7 · 20 km/h = 94 km/h.
Uwaga. Posługiwanie się podaną tablicą jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy stosunek

U
nie jest
V

1
2
Szybowcowy przelotowy trójkąt prędkości
większy niż

W dotychczasowych rozważaniach na temat wpływu wiatru bocznego na lot szybowca
uwzględniliśmy jedynie przypadek lotu prostoliniowego. Tymczasem podczas przelotów
szybowcowych, szybowiec przez istotną część trwania przelotu (z reguły więcej niż połowę) krąży.
Jeśli wieje wiatr boczny do trasy, szybowiec jest w krążeniu odnoszony od trasy z prędkością
równą prędkości wiatru i pod kątem do trasy równym kątowi wiatru.
Gdyby uwzględnić wpływ bocznego wiatru jedynie na odcinkach lotu prostego (na przeskokach
międzykominowych), szybowiec leciałby wówczas równolegle do trasy na tych odcinkach, a w
krążeniu oddalałby się coraz bardziej od trasy (rys. 46).
KPT

Rys. 46. Nieprawidłowe nawigowanie podczas przelotu szybowcowego
z bocznym wiatrem, polegające na uwzględnianiu znoszenia wyłącz-nie w locie prostym
Nawigując tą metodą pilot nigdy nie osiągnąłby końcowego punktu trasy (KPT).
Przyjmijmy inną metodę nawigowania podczas przelotu z bocznym wiatrem. Załóżmy, że po
odczepieniu nad lotniskiem stanowiącym wyjściowy punkt trasy (WPT) szybowiec rozpoczyna
krążenie we wznoszeniu, podczas którego zostaje zniesiony w stosunku do linii drogi o kąt równy
kątowi wiatru i przebędzie odcinek drogi równy iloczynowi prędkości wiatru i czasu krążenia we
wznoszeniu (rys. 47). Następnie, po przerwaniu krążenia, pilot szybowca zdecyduje się lecieć
po prostej wzdłuż innej linii drogi, łączącej punkt, w którym zakończył krążenie, z końcowym

punktem trasy. Dla nowej linii drogi uwzględnia on właściwy kąt znoszenia i przyjmuje kurs
magnetyczny, przy którym będzie leciał wzdłuż tej linii drogi.

Rys. 47. Nieprawidłowe nawigowanie podczas lotu szybowcowego
z bocznym wiatrem, polegające na kierowaniu szybowca odniesionego w krążeniu od trasy
najkrótszą drogą do punktu docelowego
Po wytraceniu wysokości w locie prostym szybowiec będzie musiał rozpocząć nabieranie
wysokości w punkcie leżącym gdzieś z boku trasy. W czasie krążenia będzie on znoszony od trasy
przez boczny wiatr. Po ponownym nabraniu wysokości pilot szybowca znów zdecyduje się lecieć z
punktu, w którym zakończył krążenie, wzdłuż linii łączącej ten punkt
z końcowym punktem trasy.
Nowa linia drogi będzie przebiegać pod większym kątem do trasy niż poprzednia. Jeśli pilot będzie
kontynuował nadal lot tą metodą, to każdy następny przeskok będzie odbywał się wzdłuż linii
drogi, tworzącej z linią drogi nakazanej coraz większy kąt.
Przy odpowiednio długiej trasie i silnym wietrze ostatni przeskok dolotowy do celu odbywałby się
pod wiatr. Przy tej metodzie lotu rzeczywista trasa przebywana przez szybowiec byłaby bardzo
długa.
Właściwa metoda nawigowania podczas przelotu szybowcowego z bocznym wiatrem polega na
uwzględnieniu w czasie przeskoku wpływu bocznego wiatru zarówno na sam przeskok, jak i
krążenie w kominach termicznych. Przypomnijmy jeszcze raz definicję prędkości przelotowej
szybowca. Prędkość przelotowa jest to stosunek drogi przebytej przez szybowiec w otaczającej
masie powietrza do czasu trwania przelotu.
Na czas trwania przelotu składa się czas krążenia w kominach termicznych, w których szybowiec
w stosunku do otaczającego powietrza tylko się wznosi, nie pokonując żadnej odległości w tej
masie, oraz czasu trwania przeskoku. Podczas przeskoku szybowiec pokonuje odległość w masie
powietrznej równą iloczynowi prędkości i czasu trwania przeskoku.
Z powyższego rozumowania wynika, że kierunek prędkości przelotowej jest zgodny z kierunkiem
prędkości przeskoku, ponieważ w stosunku do otaczającej masy powietrza szybowiec pokonuje
odległość jedynie podczas przeskoku. Podczas krążenia, z punktu widzenia nawigacji, szybowiec
jest nieruchomy w masie powietrza, ponieważ w tej masie nie pokonuje odległości.
Stąd możemy już przejść do stwierdzenia, że kierunek prędkości przelotowej szybowca to po
prostu kurs magnetyczny szybowca podczas przeskoku.
Gdy nie wieje wiatr, prędkość powietrzna jest równa prędkości w stosunku do Ziemi; a więc
prędkość podróżna szybowca jest równa prędkości przelotowej. Powiedzieliśmy to już w nieco
inny sposób omawiając lot szybowca w ciszy.
Gdy przelot odbywa się ss tylnym wiatrem, wówczas prędkość podróżna jest sumą prędkości
przelotowej i prędkości wiatru, a podczas przelotu z wiatrem czołowym, prędkość

podróżna jest różnicą tych prędkości.
W celu uwzględnienia wpływu bocznego wiatru podczas przelotu szybowcowego trzeba wykreślić
znany nam już z poprzednich rozważań nawigacyjny trójkąt prędkości (rys. 48) i zastąpić w nim
prędkość powietrzną (V) prędkością przelotową (Vp).

Rys. 48. Szybowcowy przelotowy trójkąt prędkości
Kąt znoszenia, który wyniknie z tego trójkąta, uwzględnia znoszenie przez wiatr zarówno podczas
przeskoku, jak i w czasie krążenia. Kurs magnetyczny otrzymany za pomocą tego trójkąta należy
utrzymywać podczas przeskoku, aby osiągnąć cel po najkrótszej drodze (rys. 49).
Do obliczenia kąta znoszenia i prędkości podróżnej można zastosować podaną wyżej metodę
uproszczonych obliczeń, zastępując, podobnie jak w trójkącie prędkości, prędkość powietrzną (V)
prędkością przelotową (Vp). Stosując tę metodę należy pamiętać o zastrzeżeniu (posługiwanie się
U
1
podaną tablicą jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy stosunek
nie jest większy niż
),
V
2
ograniczającym jej stosowanie do przypadków, gdy prędkość wiatru nie jest większa niż połowa
prędkości przelotowej.
Prędkość przelotowa (Vp) danego typu szybowca zależy od prędkości wznoszeń w kominach,
duszeń międzykominowych, prędkości przeskoku, a także wielu innych czynników, jak pionowy
zasięg wznoszeń, odległości, między kominami itp.
Upraszczając zagadnienie można przyjąć, że prędkość przelotowa, pod warunkiem dobrania
odpowiedniej prędkości przeskoku, zależy tylko od prędkości wznoszeń w kominach.
KPT

Rys. 49. Prawidłowe nawigowanie podczas przelotu szybowcowego
Metodę obliczania prędkości przeskokowej i przelotowej znajdzie Czytelnik w rozdziale VIII
podręcznika pt. „Zasady pilotażu". Gotowe wartości prędkości przelotowych i odpowiadających im
wartości przeskokowych dla poszczególnych prędkości wznoszeń są zawarte w instrukcjach
użytkowania poszczególnych typów szybowców.
Prędkość przelotowa i odpowiadająca jej prędkość przeskokowa zmieniają się zazwyczaj w czasie
lotu wraz ze zmianą siły wznoszeń. Przed przelotem pilot nie zna jeszcze średniej prędkości
wznoszeń, jakie napotyka w ciągu lotu i dlatego obliczenia kąta znoszenia, kursu magnetycznego i
prędkości podróżnej należy wykonać dla różnej prędkości wznoszeń.
Przykład:
Szybowiec „Mucha Standard";
NKDM = 243°; D = 185°; u = 20 km/h
Obliczyć:
KZ = ?; KM = ?; W = ?, przy wznoszeniach l i 2 m/s.
W celu rozwiązania tego zadania należy wykreślić dwa trójkąty (rys. 50): jeden dla prędkości Vp
= 41 km/h odpowiadającej wznoszeniu l m/s, a drugi dla prędkości Vp = 55 km/h odpowiadającej
wznoszeniu 2 m/s. (Prędkości przelotowe wzięte z instrukcji użytkowania szybowca „Mucha
Standard").

Rys. 50. Przykłady rozwiązania szybowcowego przelotowego trójkąta
Prędkości
Trójkąty wykreślamy uproszczoną metodą (jak na rys. 42) i otrzymujemy następujące wyniki:
1) dla wznoszenia 1 m/s KM = 268°; KZ = — 25°;
W = 48 km/h,
2) dla wnoszenia 2 m/s KM =260°; KZ = — 17°;
W = 63 km/h.

Rozdział 5
NAWIGOWANIE W LOCIE
Zespól czynności wykonywanych przez pilota podczas lotu, zmierzających do zachowania
orientacji i prowadzenia szybowca po wyznaczonej trasie, a także czynności mające na celu
odzyskanie utraconej orientacji, określamy nazwą nawigowania.
W przelotach szybowcowych nawigowanie polega głównie prowadzeniu i zachowaniu orientacji
wzrokowej. Prowadzenie kalkulacji opartych o wyliczenia ma znaczenie drugorzędne.
Orientacja
W nawigacji lotniczej rozróżnia się podział orientacji na orientację ogólną i szczegółową. Przez
orientację ogólną rozumiemy określenie rejonu, nad którym znajduje się szybowiec, a przez
orientację szczegółową — dokładne określenie miejsca, nad którym przelatujemy lub mamy
przelecieć.
Podczas długich przelotów prowadzi się na ogół orientację ogólną i przechodzi na szczegółową
wtedy, gdy chodzi o dokładne określenie przebytej drogi, zboczenia od trasy, a także przed dolotem
do punktu docelowego lub zwrotnego. Na orientację szczegółową należy przechodzić także
przelatując nad charakterystycznymi punktami odnotowując wtedy na mapie czas ich przelotu.
Orientację szczegółową prowadzi się poprzez identyfikowanie obiektów, tj. ustalenie, że obiekty
zaobserwowane w terenie, nad którym przelatuje szybowiec, i obiekty naniesione na mapie
odpowiadają sobie. Czynnikami umożliwiającymi identyfikację obiektów są;
— właściwe ułożenie mapy w kabinie,
— korzystanie ze wskazań busoli,
— czytanie mapy,
— prowadzenie obserwacji zewnętrznej,
— prowadzenie notatek dotyczących przebytej drogi i czasu.
Orientowanie mapy
Podczas przelotu mapa powinna być tak ułożona w kabinie szybowca, aby jej północny kierunek
(góra mapy) pokrywał się z północnym kierunkiem w terenie. Takie ułożenie mapy nazywa się
zorientowaniem mapy. Stosowana na samolotach metoda orientowania mapy przez ułożenie jej w
kabinie tak, aby wykreślona linia drogi była równoległa do osi podłużnej samolotu, nie zdaje
egzaminu w przelotach szybowcowych.
Podczas przelotu z bocznym wiatrem oś podłużna szybowca na przeskoku tworzy z nakazaną linią
drogi duży kąt, ponieważ szybowiec przemieszcza się skośnie do tej drogi, gdyż kąt znoszenia
szybowca ma zazwyczaj dużą wartość (patrz rys. 49).
Z tych względów pilot szybowcowy powinien tak ułożyć mapę, aby ten kierunek na mapie, który
w danej chwili wskazuje busola, był równoległy do podłużnej osi szybowca (rys. 57).
Czytanie mapy
Czytanie mapy w locie polega na wyszukiwaniu na mapie najbardziej charakterystycznych
obiektów na trasie i obok trasy, których odnalezienie w terenie umożliwia orientację. Pilota
interesują wtedy tylko charakterystyczne cechy danego obiektu, takie jak; kształt, wielkość,
odległość i kierunek oceniane w odniesieniu do innego, już zidentyfikowanego obiektu, oraz
położenie wybranego obiektu w stosunku do linii drogi. Czytanie mapy wymaga dobrej znajomości
znaków topograficznych, a także wyrobienia w sobie pewnej wyobraźni, jak obiekt przedstawiony
na mapie za pomocą znaków topograficznych może wyglądać w terenie. Zapoznanie się przed

startem z trasą przelotu znacznie ułatwia późniejsze czyta-nie mapy w locie.

Rys. 57. Zorientowanie mapy w kabinie
Prowadzenie obserwacji
Podczas przelotu pilot powinien prowadzić rozległą i celową obserwację, nastawioną na
nawigowanie, taktyczne rozwiązanie przelotu i unikanie kolizji z innymi statkami powietrznymi.
W tym rozdziale będziemy omawiać jedynie obserwację nastawioną na prowadzenie orientacji
ogólnej i szczegółowej, choć w praktyce trudno oddzielić spostrzeżenia docierające do pilota w
wyniku obserwacji zewnętrznej umożliwiające nawigowanie, od spostrzeżeń umożliwiających
wykorzystywanie wznoszeń i wykonywanie bezpiecznego lotu.
Obserwacja w celu zachowania orientacji to przede wszystkim obserwacja terenu. Metody
obserwacji terenu są zbieżne z metodami czytania mapy. Podstawowym warunkiem tej obserwacji
Jest orientacja co do kierunku w terenie polegająca na ustaleniu, jaki kierunek w stosunku do
szybowca ma dany obiekt w odniesieniu do stron świata (np. uświadomienie sobie, że dostrzeżone
jezioro znajduje się na północny wschód od szybowca, lub, co jest równoznaczne, że szybowiec
znajduje się na południowy zachód od tego jeziora).
Określenie kierunku w terenie umożliwia odczyt busoli. Pomocne jest także położenie słońca, jeśli
uwzględnimy porę dnia.
Dla wykonania przeskoku z bocznym wiatrem bardzo ważne jest odróżnienie kierunku w terenie,
w którym zwrócony jest nos szybowca, i kierunku, w którym szybowiec przemieszcza się w
stosunku do Ziemi.
Skuteczność i sposób prowadzenia obserwacji zależą od wysokości lotu, widzialności, kierunku
lotu w stosunku do słońca i zachmurzenia. Ze wzrostem wysokości lotu rozszerza się widnokrąg,
umożliwiając objęcie obserwacją coraz dalej leżących obiektów. Jednocześnie zwiększa się obraz
terenu, który jest zasłonięty kabiną szybowca. Trzeba o tym pamiętać krążąc w silnym kominie
termicznym, kiedy następuje szybki przyrost wysokości, co powoduje szybką zmianę widoków z

kabiny szybowca. Łatwo dostrzegalne szczegóły terenowe szybko zacierają się w polu widzenia,
natomiast kontury dużych obiektów, takich jak; masywy leśne, duże rzeki i miasta, stają się
bardziej wyraziste.
Znikają wtedy z pola widzenia „chowając się" pod kabiną szybowca obiekty, nad którymi
szybowiec krąży, a pojawiają się nowe, które były niewyraźnie widoczne na linii horyzontu lub
były poza nią.
W locie prostym ze stratą wysokości widok z kabiny zmienia się w kierunku odwrotnym niż
podczas wznoszenia w kominie.
Możliwość utraty orientacji wynikająca ze zmiany widoków z kabiny szybowca jest większa w
krążeniu niż w locie prostym, szczególnie gdy szybowiec w czasie nabierania wysokości jest
znoszony od trasy przez silny wiatr. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że w czasie krążenia
mapa nie jest zorientowana, a kierunek lotu i obserwacji ciągle się zamienia.
Dlatego krążąc w kominie nie można całej uwagi skupiać na wykorzystywaniu wznoszenia, lecz
należy ją dzielić pomiędzy obserwację przestrzeni, centrowanie komina i obserwację ciągłych
zmian w wyglądzie terenu.
Gdy powietrze jest bardzo przejrzyste, a widzialność sięga horyzontu, ostre dostrzeganie daleko
położonych obiektów umożliwia prowadzenie orientacji szczegółowej nawet z bardzo dużych
wysokości. Przy dużej przejrzystości powietrza doskonała widoczność utrudnia jedynie ocenę
odległości „przybliżając" dalekie obiekty.
Występujące w powietrzu zamglenia, zmętnienia i zapylenie powodują, że ze wzrostem odległości
i wysokości lotu obiekty zatracają szczegóły i kontury. Powodują one nie tylko trudności w
odróżnianiu obiektów, ale także zmniejszenie się widzialności poziomej ze wzrostem wysokości
lotu (rys. 58).
Gdy szybowiec leci ponad inwersją, pod którą gromadzą się wszystkie zmętnienia i zapylenia,
występujące szczególnie silnie w uprzemysłowionych rejonach, lot odbywa się przy doskonałej
widzialności wokół szybowca, natomiast szczegóły terenowe są bardzo słabo widoczne (rys. 59).
Obserwacja obiektów, na które trzeba patrzeć pod słońce, szczególnie gdy jest ono nisko nad linią
horyzontu, jest bardzo utrudniona. Również zachmurzenie ma duży wpływ na prowadzenie
obserwacji, a tym samym i orientacji. Przy pięknej pogodzie cienie chmur cumulus łudząco
przypominają kontury lasów, a rozlewające się cumulusy lub średnie zachmurzenie warstwowe
zmieniają oświetlenie terenu, utrudniają dostrzeganie szczegółów, ale jednocześnie ułatwiają
prowadzenie obserwacji pod słońce.

Rys. 58. Zmniejszanie się widzialności poziomej w zapyleniach i zamgleniach ze wzrostem
wysokości lotu

Rys. 59. Zła widoczność terenu przy dobrej widzialności przestrzeni
w locie nad inwarsją
Obliczenia nawigacyjne w locie
Gdy słaba widzialność lub inne czynniki utrudniają prowadzenie orientacji wzrokowej, należy w
nawigowaniu posługiwać się busolą i obliczeniami. Szczególnie ważne jest obliczanie odległości,
jaką szybowiec przebywa w locie prostym, liczonej na podstawie czasu i prędkości, oraz zniesienia
w krążeniu obliczanego na podstawie czasu krążenia i prędkości wiatru (patrz w rozdziale 5 ).
Kalkulacje te zmniejszają możliwość omyłek identyfikacji słabo widocznych obiektów, a także
ułatwiają wybór kierunku przeskoku.
Podstawą do kalkulacji są notatki prowadzone przez pilota w czasie lotu. Przede wszystkim należy
zapisywać na mapie czas przelotu obok zidentyfikowanych charakterystycznych obiektów, a także
wykreślać na mapie kierunek znoszenia w krążeniu, który jest rzeczywistym kierunkiem wiatru.
Identyfikacja obiektów
W locie powyżej 1000 m do zachowania orientacji ogólnej nie jest konieczne identyfikowanie
poszczególnych obiektów, wystarcza na ogół kompleksowe porównanie ich wzajemnego
usytuowania Mówiliśmy już, że identyfikacja obiektów polega na ustaleniu, że obiekty naniesione
na mapę i dostrzeżone w terenie są tymi samymi obiektami.
Najłatwiej jest identyfikować obiekty w locie na wysokościach 500 —1000 m, gdyż w tym
przedziale wysokości wygląd terenu jest najbardziej podobny do obrazu, jaki przedstawia mapa
topograficzna o skali l : 500 000. Przy mniejszych wysokościach widoczne są w terenie szczegóły
nie naniesione na mapę, a przy większych wysokościach mapa wydaje się zbyt dokładna, ponieważ
wiele naniesionych na niej szczegółów jest słabo widocznych. na mapie i w terenie.
Przy mniejszych wysokościach orientację prowadzi się poprzez identyfikowanie poszczególnych
obiektów przez porównanie ich charakterystycznych cech widocznych w terenie z cechami
naniesionymi na mapie.
Ważne są takie cechy, jak: kontury, rozmiary, oraz kierunek i odległość w stosunku do
zidentyfikowanych już obiektów. Identyfikację obiektów prowadzi się przede wszystkim jako
porównanie mapy z terenem, tzn. przez wybranie na mapie charakterystycznych obiektów leżących
na trasie lub z boku trasy i odszukanie ich w terenie. Obiekt taki wybieramy najczęściej, aby
dolecieć do niego lub w jego pobliże. Kierunek dolotu należy kontrolować według busoli. Gdy
zbliżymy się do tego obiektu, sprawdzamy przez porównanie, czy to, co widzimy w terenie, jest
zgodne z mapą. Przede wszystkim przy pomocy busoli sprawdzamy, czy obiekty liniowe w terenie
i na mapie mają zgodne kierunki.
Jeśli podczas lotu zachowujemy tylko orientację ogólną i chcemy przejść na szczegółową,

wówczas dostrzeżony w terenie obiekt, w pobliżu którego znajduje się szybowiec, odszukujemy na
mapie. Najpierw ustalamy jego położenie na mapie w stosunku do zidentyfikowanych obiektów, a
następnie, przez porównanie charakterystycznych cech (kontury, wielkość, przebieg linii
komunikacyjnych) sprawdzamy, czy obiekty rzeczywiście są identyczne.
Jeśli będziemy się starali wyszukać na mapie obiekt, który wybraliśmy w terenie bez uprzedniego
ustalenia jego położenia, łatwo możemy popełnić omyłkę. Gdy chcemy np. odszukać na mapie
widoczne w terenie miasteczko tylko na podstawie jego kształtu, wielkości i rozchodzenia się linii
komunikacyjnych, wówczas łatwo znaleźć na mapie inne miasteczko o łudząco podobnych
cechach.
Wybór obiektów orientacyjnych zależy nie tylko od wysokości lotu, lecz i od rodzaju terenu, nad
którym lecimy. Dla szybownika najcenniejszymi obiektami orientacyjnymi są duże masywy leśne,
duże miasta, jeziora i rzeki, a także węzły linii komunikacyjnych.
Nie znaczy to wcale, aby małe obiekty nie miały znaczenia. Często właśnie położenie małego
obiektu, takiego jak fabryka, małe jeziorko czy kościół w pobliżu większego obiektu, ułatwia jego
identyfikację. Zdarza się, ze dobrze widoczne w terenie charakterystyczne szczegóły, jak np. małe
zbiorniki wodne, szerokie lub wysadzane drzewami trakty polne, małe laski, czy większe skupiska
zabudowań nie są naniesione na mapie. Jeśli leżą one w pobliżu obiektu, który chcemy
zidentyfikować, mogą być powodem wątpliwości, czy obiekt w terenie i na mapie są identyczne.
Wówczas aby upewnić się, wystarczy porównać położenie wybranego przez nas obiektu w
stosunku do obiektów zidentyfikowanych i sprawdzić za pomocą busoli zgodność kierunków. Jeśli
stwierdzimy zgodność wzajemnego położenia i zgodność kierunków, przyjmujemy, że wybrany
obiekt jest zidentyfikowany.
Przeładowanie terenu obiektami jednego rodzaju utrudnia lub nawet wyklucza możliwość
prowadzenia orientacji w tym terenie w oparciu o te właśnie obiekty (np. miasta i węzły
komunikacyjne na terenie Śląska).
Specyficznym zagadnieniem jest prowadzenie orientacji w terenie górzystym. Wykorzystywanie
gór jako obiektów orientacyjnych jest uzależnione przede wszystkim od wysokości lotu. Jeśli lot
odbywa się na wysokości zbliżonej do wysokości szczytów, wówczas doskonałymi obiektami
orientacyjnymi są szczyty o charakterystycznym kształcie. Przy większych wysokościach lotu
orientację należy opierać na układzie dolin i znajdujących się w dolinach miejscowościach, rzekach
i liniach komunikacyjnych.
Jeśli wysokość lotu znacznie przekracza wysokość wzniesień, obserwowany teren staje się
„płaski", co utrudnia wykorzystywanie gór i dolin jako obiektów orientacyjnych. Nawigowanie w
górach nie jest trudne pod warunkiem, że pilot umie czytać z mapy rzeźbę terenu.
Na terenie płaskim pojedyncze góry i większe wzniesienia terenowe są doskonałymi obiektami
orientacyjnymi w locie na średnich wysokościach.
Wstępna selekcja obiektów pod względem ich przydatności do prowadzenia orientacji powinna
być dokonywana jeszcze przed rozpoczęciem lotu, podczas zapoznawania się z trasą. Nie jest to
jednak selekcja ostateczna, gdyż w czasie lotu może się okazać, że obiekty, które ustaliliśmy za
drugorzędne, są z powietrza bardziej lub równie charakterystyczne, jak obiekty wybrane przed
lotem.
Utrata i wznawianie orientacji
Zdarza się w locie, że pilot nie potrafi określić na mapie swojego położenia w terenie. Mówimy
wówczas o utracie orientacji.
Jeśli jest to utrata orientacji szczegółowej przy zachowaniu orientacji ogólnej, wówczas chcąc
określić swoje położenie, postępujemy jak przy przechodzeniu z orientacji ogólnej na szczegółową.
Bardziej kłopotliwa jest utrata orientacji ogólnej. Może ona doprowadzić do znacznego odejścia od
trasy, zmiany kierunku lotu, a w konsekwencji do niewykonania zadania.
Przyczyną utraty orientacji ogólnej może być nieprzechodzenie na orientację szczegółową w
pobliżu charakterystycznych obiektów. Często, szczególnie w pierwszych lotach, utrata orientacji

ma charakter pozorny. Zdarza się to najczęściej podczas wykonywania różnych manewrów
związanych z poszukiwaniem i wykorzystywaniem wznoszeń, na czym pilot skupia całą uwagę. W
czasie nabierania wysokości w ustalonym krążeniu pilot zwykle „powraca" do nawigowania i
wtedy stwierdza, że obraz terenu jest zupełnie inny niż przed rozpoczęciem krążenia. Jeśli jest
przygotowany na to, że ze zmianą wysokości zmienia się obraz terenu, wyszukuje nowe punkty
orientacyjne nie leżące bezpośrednio pod szybowcem i wznawia orientację.
Innym przypadkiem pozornej utraty orientacji szczegółowej jest brak w terenie w zasięgu wzroku
charakterystycznych obiektów, umożliwiających szczegółowe określenie miejsca, nad którym
znajduje się szybowiec. Nie należy się tym peszyć, ponieważ brak charakterystycznych punktów w
terenie potwierdzony przez obraz mapy też jest podstawą do określenia w przybliżony sposób
swojego miejsca, w oparciu o kalkulacje.
Najczęstszymi przyczynami utraty orientacji są:
— znaczne odejście od trasy, celowe lub będące wynikiem błędnego nawigowania,
— brak kontroli przebytej drogi, szczególnie w warunkach słabej widzialności,
— nie dostrzeżona w porę zmiana kierunku i prędkości wiatru,
— nieposługiwanie się busolą lub brak wiary we wskazania busoli,
— błędna identyfikacja podobnych obiektów,
— posługiwanie się nieaktualną mapą (na której nie są naniesione nowo wybudowane linie
komunikacyjne, zbiorniki wodne, duże obiekty przemysłowe itp.).
Wznawianie utraconej orientacji nie jest rzeczą trudną, pod warunkiem zachowania spokoju l
uporządkowanego działania. Należy pamiętać, że po utracie orientacji nie można całej uwagi
skupiać jedynie na jej odzyskiwaniu, lecz trzeba także utrzymywać odpowiednią wysokość lotu
gwarantującą nie tylko prowadzenie obserwacji terenu, ale także zapewniającą dalszą kontynuację
przelotu.
Wpadanie w panikę, pośpiech, zaabsorbowanie się mapą i skupianie całej uwagi jedynie na
odzyskiwaniu orientacji prowadzi do utraty wysokości i w dalszej konsekwencji do lądowania.
W przypadku utraty orientacji w krążeniu należy:
— zanotować czas utraty orientacji,
— w czasie krążenia prowadzić obserwację terenu,
— po nabraniu wysokości przyjąć kurs równy kątowi drogi lub kurs do najbliższego
charakterystycznego obiektu w terenie,
— zorientować mapę według busoli,
— ustalić na mapie przypuszczalne miejsce szybowca na podstawie kalkulacji (czas krążenia,
prędkość i kierunek wiatru),
— wznawiać orientację przez identyfikację dużych obiektów terenowych.
W przypadku utraty orientacji w innych okolicznościach należy:
— określić i zanotować czas utraty orientacji,
— nawiązać kontakt z termiką i nabierać wysokość,
— przeprowadzić kalkulację pozwalającą ustalić rejon, nad którym przypuszczalnie znajduje się
szybowiec na podstawie czasu, prędkości i kierunku lotu od punktu na mapie, w którym ostatnio
było oznaczone miejsce i czas przelotu,
— po nabraniu wysokości wznowić orientację przez porównanie obiektów w terenie, nad którym
znajduje się szybowiec, z obiektami w rejonie ustalonym na mapie.
Jeśli mimo to nie odzyskamy orientacji, musimy kontynuować dalej przelot w ten sposób, jak
gdyby lot odbywał się po wyznaczonej trasie, zgodnie z wyliczeniami dokonanymi przed lotem.
Zapewni to lot równoległy do trasy. W ten sposób należy lecieć aż do czasu napotkania wybranego
na mapie obiektu liniowego, poprzecznego do trasy (np. duża rzeka, pasmo wzniesień, lasów,
jezior, czy wyraźna linia komunikacyjna). Po napotkaniu tego obiektu wznawiamy orientację
szczegółową. Następnie wykreślamy linię dojścia do trasy pod kątem ok. 30° od miejsca, nad
którym znajduje się szybowiec do charakterystycznego punktu na trasie, lub jeśli jest już blisko
punktu docelowego czy zwrotnego — wprost do tego punktu. Lot kontynuujemy teraz wzdłuż
wykreślonej, nowej trasy.

Ogólne Bezpieczeństwo Wykonywania Lotów
Spadochron ratowniczy jest obowiązkowym wyposażeniem każdego
szybownika. Bez spadochronu nie ma po co nawet wsiadać do szybowca
- po przypięciu pasami nie sięgniesz ręką do tablicy przyrządów, a
nogami do pedałów! Jednak, poważnie mówiąc, spadochron to bardzo
ważne zabezpieczenie pilota. Choć większość szybowników nigdy nie
znalazła się w sytuacji zmuszającej do wykonania skoku ratowniczego,
warto mieć świadomość istnienia tej "ostatniej deski ratunku" - i warto
wiedzieć, jak z niej skorzystać.
Oczywistą sytuacją zmuszającą do skoku ratowniczego jest uszkodzenie
szybowca, uniemożliwiające bezpieczne lądowanie. Może to nastąpić w
wyniku zderzenia w locie, zniszczenia płatowca po przekroczeniu
dopuszczalnych obciążeń konstrukcji (np. w wyniku lotu z prędkością
większą od dopuszczalnej czy bardzo gwałtownej turbulencji), nie
wykrytych uszkodzeń strukturalnych czy niestarannego montażu. Konieczność ewakuacji zachodzi
także w przypadku pożaru na pokładzie (wywołanego zwarciem instalacji elektrycznej lub...
złamaniem zakazu palenia) oraz w sytuacji, gdy nagłe pogorszenie widoczności uniemożliwia
lądowanie.
Najczęściej używanym przez polskich szybowników spadochronem ratowniczym jest plecowy SP6 (podobną konstrukcję ma nowszy SK-94). Składa się on z czaszy szczelinowej ułożonej w
pokrowcu wraz z linkami nośnymi i spadochronikiem wyciągającym (pilocikiem) oraz regulowanej
uprzęży. Uprząż wyposażona jest w trzy zamki - dwa spięcia udowe oraz spięcie piersiowe. W
kieszonce na lewym pasie ramieniowym umieszczony jest uchwyt wyzwalający spadochronu,
połączony stalową linką z trzema zawleczkami - pociągnięcie za uchwyt powoduje wyrwanie
zawleczek i otwarcie pokrowca. W otwarciu pokrowca pomagają cztery linki gumowe zakończone
haczykami.

Każdy spadochron jest statkiem powietrznym, zarejestrowanym w Państwowym Rejestrze Statków
Powietrznych (tak!) i jako taki posiada odpowiednie dokumenty: świadectwo rejestracji,

świadectwo sprawności technicznej, metrykę. Maksymalny okres użytkowania spadochronu
ratowniczego wynosi 18 lat, w tym czasie można wykonać najwyżej 5 skoków. Po ułożeniu
spadochronu (może tego dokonywać wyłącznie uprawniony układacz) spadochron nadaje się do
użytku przez 4 miesiące, potem należy go rozłożyć, przewietrzyć 24 godziny, ponownie ułożyć i
zaplombować. Spadochrony należy przechowywać w temperaturze od 0 do +30 stopni Celsjusza,
przy wilgotności powietrza od 40 do 75%. Spadochrony należy chronić przed wpływem czynników
szkodliwych takich jak kwasy, nadmierna wilgoć, długotrwałe nasłonecznienie, szkodniki itp.
Po pobraniu spadochronu ze spadochroniarni należy poddać go przeglądowi (warto to zrobić
również wtedy, gdy tego samego dnia miał go na plecach ktoś inny). Pierwszą rzeczą jest
sprawdzenie plomby i uwidocznionej na niej daty przydatności do lotów. Jeśli plomby nie ma lub
data przydatności do lotów upłynęła, spadochron trzeba zwrócić do spadochroniarni. Następnie
sprawdzamy stan uprzęży, działanie zamków, położenie uchwytu wyzwalającego w kieszonce, stan
pokrowca i linek gumowych. (Przed lotami linki należy zapiąć tak, aby się nie krzyżowały; gdy
linki nie będą zapięte, spadochron może się nie otworzyć, jeśli będą się krzyżowały - na pewno się
nie otworzy. Po lotach, oddając spadochron do spadochroniarni, linki trzeba odpiąć). Jeśli taśmy
nośne są nadmiernie wyciągnięte z pokrowca i widoczne są linki nośne, spadochron oddajemy do
spadochroniarni. Jeśli zaś wszystko jest w porządku - zabieramy spadochron do szybowca, nie
trzymając go za taśmy nośne, aby ich nie wyciągnąć z pokrowca.

Zakładając spadochron trzeba dopasować pasy uprzęży do rozmiarów ciała. Pasy powinny być
dociągnięte dość ściśle, nie powinny jednak uciskać - luz taśm udowych oraz spięcia piersiowego
powinien umożliwiać wciśnięcie dłoni między taśmy a ciało. Pociągnięty lekko za spód pokrowca
spadochron powinien odstawać od pleców 10 do 15 cm.
Skok ratowniczy
Jeśli zachodzi potrzeba opuszczenia znajdującego się w powietrzu szybowca, wykonaj kolejno
następujące czynności:
1. Odłącz się od aparatury pokładowej (radiowej i tlenowej),
2. Odrzuć osłonę kabiny (sposób odrzucenia jest opisany w instrukcji szybowca),
3. Rozepnij pasy fotela,
4. Wykonaj skok.
Jeżeli nie działasz w deficycie czasu (do zderzenia szybowca z ziemią pozostaje więcej niż 3
minuty), przed pierwszą z powyższych czynności nadaj "w ciemno" (nie oczekując potwierdzenia)
na częstotliwości lotniska (lub przelotowej 122,7 MHz jeśli jesteś z dala od lotniska) meldunek o
skoku ratowniczym, zawierający rodzaj i typ oraz znaki rejestracyjne statku powietrznego i pozycję
geograficzną.
Jeżeli szybowiec wykonuje poziomy lot ustalony i znajduje się na wysokości większej od 200
metrów ponad terenem, skok wykonuje się metodą "przez burtę". Gdy konfiguracja lotu jest
nieustalona - szybowiec wykonuje niesterowane ewolucje - może to spowodować trudności w jego
opuszczeniu i skok trzeba wykonać na wysokości co najmniej 300 metrów ponad terenem.
Pamiętaj, że siła odśrodkowa w przypadku wirowania szybowca może całkowicie uniemożliwić
wydostanie się z kabiny - o Twoim życiu decydują wówczas sekundy.
Jeżeli zaistnieje konieczność opuszczenia szybowca na małej wysokości, trzeba wykonać skok
metodą "zrywu" - po otwarciu osłony kabiny i rozpięciu pasów fotela wystawić plecy (a zatem i
spadochron) poza kabinę, po czym wyrwać uchwyt wyzwalający spadochronu. Gdy wypełniająca
się czasza spadochronu wyciągnie cię z kabiny, musisz "zwinąć się w kłębek", chowając głowę w
ramiona i podciągając kolana pod brodę, aby zmniejszyć ryzyko obrażeń w wyniku ewentualnego
uderzenia w usterzenie. Trzeba podkreślić, że sposób ten jest skuteczny tylko przy prędkościach
szybowca większych od 120 km/h - im większa prędkość, tym większe szanse uratowania się.
Skacząc metodą "przez burtę" z szybowca szkolnego (do którego wsiada się przez burtę) stań
obiema nogami na fotelu, po czym oprzyj jedną nogę o burtę i odbij się od niej pod kątem 45 stopni
od kadłuba.
Skacząc metodą "przez burtę" z szybowca wyczynowego, w którym pilot zajmuje pozycję
(pół-)leżącą, wyciągnij nogi spod tablicy przyrządów, po czym przerzuć je przez burtę z
jednoczesnym wyrzuceniem ciała z kabiny przy pomocy rąk, pochylając przy tym głowę by nie
uderzyć nią w krawędź natarcia skrzydła.
W razie konieczności opuszczenia szybowca dwumiejscowego, komendę do skoku ("Skok!")
wydaje dowódca załogi (instruktor), który skacze ostatni. Jeżeli wysokość jest bardzo mała, po

komedzie załoga skacze jednocześnie.
Jeśli szybowiec wykonuje korkociąg, skakać należy do wewnątrz zwitki.
Przed otwarciem spadochronu po opuszczeniu szybowca musisz odczekać 3 sekundy odliczając
"121, 122, 123", nawet w sytuacji, gdy wysokość jest bardzo mała - zapobiega to zaczepieniu się
spadochronu o usterzenie szybowca. W locie z zamkniętym spadochronem przyjmij pozycję
stabilizującą, zabezpieczającą przed niebezpiecznymi ewolucjami (np. koziołkowaniem) - sylwetka
wyprostowana, prawa ręka trzyma uchwyt wyzwalający, lewa taśmę okalającą, nogi wyprostowane
i szeroko rozrzucone. Zapewnia to stabilny lot głową w dół, optymalny dla otwarcia spadochronu.
Jeśli nie możesz odnaleźć uchwytu - poszukaj go wzrokiem, nie macaj na oślep!
W sytuacji, gdy wyskok nastąpił na wysokości powyżej 400 metrów lub w chmurach opóźnienie
powinno być większe. Spadochron należy otwierać co najmniej 100 metrów poniżej podstawy
chmur.
Otwierając spadochron zwiń się w kłębek - ułatwi to start spadochronika wyciągającego czaszę.
Aby wyrwać uchwyt, pociągnij zań ręką energicznie w kierunku biodra, aż do pełnego
wyprostowania ręki, wykonując jednocześnie taki sam ruch drugą ręką dla stabilizacji.
Po wypełnieniu czaszy spadochronu rozpoczyna się opadanie - nie jest to jednak ruch całkowicie
bezwładny, bowiem skoczek ma pewne możliwości sterowania kierunkiem lotu. Pozwala to
uniknąć lądowania w miejscach niebezpiecznych czy zderzenia z przeszkodami.
Spadochron SP-6 posiada czaszę szczelinową - w jej tylnej części (za plecami skoczka) znajdują
się szczeliny, przez które w czasie opadania wydostaje się powietrze, nadając spadochronowi
prędkość poziomą rzędu 3 m/s. Ściąganie taśm nośnych spadochronu powoduje obrót czaszy, a
zatem zmianę kierunku lotu - obrót o 180 stopni trwa około 6 sekund. Aby obrócić czaszę w prawo,
należy ściągnąć do wysokości barku prawą tylną taśmę nośną, aby obrócić czaszę w lewo, trzeba
ściągnąć lewą tylną taśmę nośną. Sterując spadochronem w celu osiągnięcia wybranego miejsca
lądowania musisz uwzględnić kierunek i prędkość wiatru - wypadkowa prędkość względem ziemi
będzie wektorową sumą prędkości własnej spadochronu oraz prędkości wiatru.
Spadochrony o czaszy pełnej dają znacznie mniejsze możliwości sterowania - prędkość poziomą
spadochronu (również do ok. 3 m/s) można uzyskać ściągając w dół taśmy nośne po stronie, w
którą chcemy się przemieszczać. Wypada jednak wspomnieć o tym, że trzymanie ściągniętych taśm
wiąże się z dużym wysiłkiem, a więc można je stosować w ograniczonym czasie (generalnie
poniżej wysokości 300 m). Ponadto czasza ma pewną bezwładność - ruch rozpoczyna się po około
3 sekundach od ściągnięcia taśm.
Przed lądowaniem należy się odpowiednio przygotować do zetknięcia z ziemią, aby zapobiec
możliwym urazom - złamaniom i skręceniom nogi, potłuczeniom itp. Przede wszystkim trzeba
ustawić się przodem w kierunku lotu (prędkość postępową nadaje wiatr i właściwości spadochronu
szczelinowego). Możesz to zrobić obracając czaszę spadochronu szczelinowego przez ściągnięcie

jednej z tylnych taśm nośnych. Jeśli nie ma już na to czasu - musisz wykonać zwrot w taśmach,
chwytając jedną ręką od przodu tylną taśmę znajdującą się po stronie, w którą chcesz się obrócić,
drugą ręką chwytając przeciwległą taśmę i ściągając je do siebie. W ten sposób możesz obrócić
ciało o kąt do 180 stopni. Metodę tę stosuje się także w przypadku spadochronu o czaszy pełnej.
Tuż przed zetknięciem z ziemią złącz i dociśnij nogi na całej długości, uginając je lekko w
kolanach, wysuwając stopy do przodu i naprężając mocno mięśnie. W momencie zetknięcia z
ziemią nastąpi wymuszony siłą upadku przysiad i upadek do przodu, wynikający z prędkości
postępowej spadochronu.
Po wylądowaniu sprawdź, czy czasza spadochronu opadła na ziemię - siła wiatru może sprawić, że
pozostanie ona wypełniona, co w skrajnych przypadkach grozi wleczeniem skoczka po ziemi. Jeśli
czasza jest wciąż wypełniona, podbiegnij do niej i "zgaś" ją, przyciskając do ziemi. Jeżeli wiatr
wlecze cię po ziemi, złap za 2-3 linki nośne od strony ziemi i ściągając je stopniowo połóż czaszę
na ziemi.
Opadając na spadochronie musisz zawczasu zaplanować lądowanie. Bardzo istotną sprawą jest
rozeznanie terenu z powietrza i uświadomienie sobie kierunku i prędkości wiatru znoszącego
spadochron - jest to niezbędne przy wyborze miejsca lądowania i unikaniu przeszkód terenowych.
Mogą to być przeszkody o małej wielkości - punktowe i liniowe (pojedyncze zabudowania, drzewa,
pryzmy kamieni, drogi, tory kolejowe, strumienie, rzeki, linie energetyczne lub telekomunikacyjne)
lub rozległe obszarowo (lasy, duże zbiorniki wodne, zwarta miejska zabudowa).
Zbliżając się do przeszkód punktowych i liniowych spróbuj je ominąć, jeśli do momentu zetknięcia
z przeszkodą pozostaje więcej niż 20 sekund. W przypadku spadochronu z czaszą szczelinową (np.
SP-6) zmień odpowiednio kierunek lotu przez obrót czaszy, jeśli spadochron ma czaszę pełną musisz wykonać ślizg ściągając taśmy nośne. Ominięcie przeszkód liniowych jest trudniejsze niż
punktowych - mając zapas wysokości postaraj się przelecieć nad przeszkodą liniową, kierując lot
bezpośrenio w jej stronę. Jeśli zapasu wysokości nie ma, obróć spadochron szczelinowy tyłem do
przeszkody lub skieruj ślizg czaszy pełnej w kierunku od przeszkody.
Jeśli zderzenie z przeszkodą jest nieuniknione, musisz się do niego przygotować chroniąc głowę i
kręgosłup, co zmniejszy niebezpieczeństwo odniesienia ciężkich obrażeń ciała. Przed uderzeniem w
przeszkodę odwróć się do niej przodem (przez szybki zwrot ciała w taśmach nośnych), złączone i
naprężone nogi skieruj w stronę przeszkody, ramionami osłoń twarz i głowę.
Największym niebezpieczeństwem dla skoczka są linie energetyczne - przewody są z powietrza
niewidoczne, ostrzeżeniem musi być widoczny z góry rząd słupów. Jeśli zetknięcie z przewodami
jest nieuniknione, nie wolno ci dopuścić do jednoczesnego dotnięcia dwóch (lub więcej)
przewodów. Jeśli zawiśniesz na przewodach, nie wolno próbować schodzić po słupie. Jeśli
odległość od ziemi jest niewielka, możesz próbować zeskoczyć po uwolnieniu się z uprzęży. Jeśli
wysokość jest większa (a tak jest w przypadku linii wysokiego napięcia), lepiej wzywać pomocy i
czekać na ekipę z zakładu energetycznego, która wyłączy napięcie - nie korzystaj z pomocy chłopa
z drabiną!

W przypadku konieczności lądowania w lesie trzeba na wysokości około 20 metrów złączyć
pionowo opuszczone w dół nogi, mocno dociskając je do siebie, a ugiętymi w łokciach rękami
osłonić twarz i głowę. Jeśli doszło do zawiśnięcia na drzewie, a odległość od ziemi nie przekracza 2
metrów, można po rozpięciu uprzęży zeskoczyć na ziemię. Wisząc na większej wysokości musisz
dostać się do pnia drzewa, rozhuśtując się w uprzęży lub chwytając znajdującą się w zasięgu gałąź uprząż można rozpiąć po okraczeniu pnia lub gdy uda się usiąść na gałęzi. Jeśli z drzewa nie da się
zejść po konarach, trzeba zsunąć się po pniu obejmując go nogami.
Jeśli wskutek np. znoszącego wiatru nie uda ci się ominąć jeziora lub rzeki, musisz niezwłocznie
przygotować się do wodowania - przesuń taśmę okalającą pod zgięte kolana (aby nie wypaść z
rozpiętej uprzęży) i rozepnij najpierw spięcia udowe, potem spięcie piersiowe. Jednocześnie
przeszukaj wzrokiem powierzchnię wody - jeśli na wodzie znajdują się łodzie, pomoc znajdujących
się w nich ludzi może się okazać bezcenna. W czasie opadania staraj się zwrócić na siebie uwagę
okrzykami. Aby przesunąć taśmę okalającą pod kolana, jedną ręką uchwyć dwie boczne taśmy
nośne, kciuk drugiej ręki wsuń pod taśmę okalającą na wysokości biodra, po czym podciągając się
na taśmach nośnych i wyrzucając przeciwległą nogę do góry pchnij taśmę okalającą w kierunku
kolana. Następnie ruchy te powtórz dla drugiej strony ciała. Jeśli ciasno opięta uprząż nie pozwala
ci przesunąć taśmy okalającej od razu, wszystkie czynności musisz wykonać kilkakrotnie (metodą
"małych kroków"). Z uprzęży możesz wysunąć się dopiero w momencie dotknięcia stopami wody,
wyrzucając biodra do przodu - absolutnie nie wolno zeskakiwać z taśmy okalającej znajdując się
jeszcze nad wodą.
Skomplikowane i niosące dużo potencjalnych zagrożeń jest lądowanie w środowisku zwartej
zabudowy, np. w mieście. Jeśli grozi ci uderzenie w ścianę budynku, musisz odwrócić się twarzą do
budynku (przez zwrot w taśmach lub obrót czaszy), nogi wysunąć do przodu, złączyć i naprężyć,
stopy ustawić równolegle do ściany. Odbijając się stopami od ściany zsuwaj się do podłoża. W
przypadku lądowania na krawędzi dachu musisz jak najszybciej zeskoczyć z krawędzi, nie
dopuszczając do zgaśnięcia czaszy. Jeśli lądowanie ma nastąpić na środku płaskiego dachu,
opadając poszukaj oparcia w postaci komina, anteny czy piorunochrona, którego po wylądowaniu
musisz się uchwycić. Trzymając się jedną ręką zgaś czaszę, rozepnij uprząż i uwolnij się od
spadochronu, po czym poszukaj zejścia z dachu.
Tyle suchego wykładu. Pamiętaj, że same zawarte tu wiadomości nie wystarczą - niezbędne są
jeszcze zajęcia z instruktorem.
Zanim zaczniesz latać:
- zapoznaj się z typem spadochronu, który zabierzesz ze sobą w powietrze,
- przećwicz z instruktorem zakładanie spadochronu, dopasowywanie uprzęży i uwalnianie się od
niej,
- przećwicz na ziemi szybkie opuszczanie kabiny (może bez awaryjnego zrzutu limuzyny - szkoda
szybowca...),
- przemyśl swoje zachowanie w sytuacji awaryjnej.
Zanim założysz spadochron sprawdź, czy nadaje się on do użycia - czy nie jest uszkodzony, czy
wszystkie elementy są na swoim miejscu, czy jest zaplombowany i czy nie upłynęła data ważności
ułożenia.
Spadochron należy zakładać i zdejmować WYŁĄCZNIE poza szybowcem - tu możesz przeczytać,

dlaczego.
Pamiętaj, że w razie konieczności ewakuacji w locie decydującą rzeczą może być czas. Opadając na
spadochronie rozglądaj się, planuj lądowanie i przygotuj się do niego.
(C)1999 Michał Setlak
Spadochron ratowniczy (plecowy) SP-6
Czasza spadochronu ma kształt 20-boku, uszyta jest z 20 klinów, a kazdy klin z 4 płatów tkaniny
torlenowej. Powierzchnia czaszy wynosi 43 m2. W centralnej części czaszy znajduje się kominek o
średnicy 30 cm. Czasza posiada szczeliny napędowe z tyłu, na szerokości 3 płatów.
Osłona czaszy, uszyta z tkaniny torlenowej, posiada kieszenie do zaplatania linek nośnych. Osłona
połączona jest z grzybkowym spadochronem wyciągającym i oddziela sie od czaszy po jej
napełnieniu, opadając osobno.
Uprząż: Taśma okalająca, 2 taśmy udowe i taśma piersiowa. Z lewej strony taśmy okalającej
naszyta jest kieszeń na uchwyt wyzwalający.
Pokrowiec składa się z 4 wyłogów. Pokrowiec zamyka się 3 zawleczkami uchwytu wyciagającego,
które przewleczone sa przez stożki znajdujące się na lewym wyłogu.

Łączność
Radio jest podstawowym (i zwykle jedynym) środkiem łączności w lotnictwie. Istnieją wprawdzie
sposoby sygnalizacji wzrokowej, umożliwiające porozumiewanie się pomiędzy samolotem
holującym a szybowcem czy znaki wyłożone na lądowisku, jednak nic nie jest w stanie zastąpić
radia.
Lotniczy radiotelefon to urządzenie dość proste w obsłudze i w zasadzie korzystanie z niego nie
wymaga wiadomości z fizyki ani elektroniki. Niemniej jednak znajomość ogólnej zasady działania i
budowy radiotelefonu może się okazać przydatna.
Warto nadmienić, że łączność nie jest jedynym zastosowaniem fal radiowych w lotnictwie urządzenia radiowe są podstawą wielu systemów nawigacyjnych (VOR, ILS itd.)
Fale radiowe
Fale radiowe to rozchodzące się w przestrzeni z prędkością światła (300 000 km/s) fale
elektromagnetyczne. Falami elektromagnetycznymi są też m.in. mikrofale, promieniowanie cieplne,
światło, ultrafiolet, promienie rentgenowskie i gamma. Różnią się one między sobą jednym
podstawowym parametrem, który decyduje o niemal wszystkich ich własnościach - częstotliwością,
czyli liczbą drgań na sekundę wyrażoną w hercach (Hz). Od częstotliwości zależy m.in. sposób
rozchodzenia się fal - ich podatność na ugięcie na przeszkodach, zdolność przenikania różnych
materiałów itd.
Z częstotliwością powiązane jest inne, używane alternatywnie pojęcie - długość fali. Jest to
odległość, jaką przebiega fala w ciągu jednego pełnego okresu - np. długość fali przy częstotliwości
1 Hz to 300 000 km, zaś przy 1000 Hz - 300 km. (Wzór na długość fali ma postać l=c/f, gdzie l to
długość fali w metrach, oznaczana zwykle grecką literą lambda, c to prędkość światła, f częstotliwość w hercach).

Fale elektromagnetyczne nazywane radiowymi obejmują częstotliwości od bardzo niskich rzędu
pojedynczych herców (tzw. ELF - Extra Low Frequency) aż po gighahercowe, odpowiadające
mikrofalom. Fale radiowe z kolei dzieli się umownie na kilka zakresów częstotliwości, istotnie
różniących się właściwościami. Fale długie obejmują częstotliwości od 10 kHz do 100 kHz
(długość od 30 do 3 km), średnie od 100 kHz do 3 MHz (3000-200 m), krótkie od 1,5 do 30 MHz
(200-10 m). Fale bardzo krótkie tworzą pasma nazwane VHF (Very High Frequency, 30-300 MHz,
10-1 m), UHF (300-3000 MHz), SHF (3-30 GHz) i EHF (30-300 GHz).

Fale długie silnie uginają się na przeszkodach, układając się niejako wzdłuż krzywizny Ziemi.
Dzięki temu zasięg komunikacji na falach długich jest bardzo duży, rzędu 5000 km (I Program
Polskiego Radia nadawany na częstotliwości 225 kHz słychać zupełnie dobrze w Moskwie), choć
wymaga ogromnych mocy nadajników liczonych w setkach kilowatów. Takiego "pieca" do
samolotu nie warto zabierać.
Fale krótkie z kolei uginają się znacznie słabiej, za to odbijają się od jonosfery, umożliwiając
łączność na odległości tysięcy km przy mocy nadajnika rzędu zaledwie 10 W! Niestety,
skuteczność połączeń na falach odbitych zależy całkowicie od kaprysów atmosfery, co wyklucza
zastosowanie fal krótkich do regularnej łączności.

Można przyjąć, że fale o częstotliwościach wyższych od 30 MHz rozchodzą się już całkowicie
prostoliniowo i nie odbijają się od jonosfery. Zatem zasięg łączności przy tych częstotliwościach
ograniczony jest optyczną widzialnością, albo położeniem horyzontu. Oczywiście im wyżej
znajduje się antena, tym dalej widać - i większy zasięg połączeń. Tak właśnie jest w przypadku
pasma używanego w łączności lotniczej, obejmującego zakres od 118 do 136,975 MHz wystarczają nadajniki o mocach od kilku do 50 W.
Warto jeszcze zwrócić uwagę na fakt, że siła sygnału maleje wraz z odległością od nadajnika.
Podobnie jak w przypadku każdego rodzaju pola, natężenie pola elektromagnetycznego wysłanego
przez antenę jest odwrotnie proporcjonalne do drugiej potęgi odległości - zatem sygnał w odległości
10 km od anteny będzie 100 razy słabszy, niż w odległości 1 km.
Modulacja, kanały
Sama obecność "w eterze" fali o określonej częstotliwości informuje odbiorcę o jednej tylko rzeczy
ktoś nadaje. To jednak zbyt mało, aby przekazać jakąkolwiek treść. Podstawową falę o określonej
częstotliwości i jednorodnym przebiegu poddaje się więc modulacji, zmieniając w pewien sposób
charakter przebiegu. Najprostszym rodzajem modulacji jest kluczowanie - włączanie i wyłączanie
nadawania, co umożliwia przekazywanie informacji alfabetem Morse'a.

Przekazywanie głosu za pośrednictwem fal radiowych wymaga zastosowania innych sposobów modulacji amplitudy (AM), czyli siły sygnału, częstotliwości (FM) lub fazy.
W lotniczej łączności radiowej wykorzystywana jest modulacja amplitudy (konkretnie dwuwstęgowa modulacja A3E). Pochodzący z mikrofonu sygnał elektryczny o częstotliwości
akustycznej po wzmocnieniu nakładany jest w modulatorze na falę nośną, powodując zmianę jej
siły w takt drgań powietrza przenoszącego głos.
Zmodulowanie fali nośnej powoduje pojawienie się poniżej i powyżej jej częstotliwości tzw. wstęg
bocznych, zajmujących pasmo częstotliwości o szerokości odpowiadającej pasmu sygnałów
dźwiękowych. Im szersze pasmo częstotliwości akustycznych ma być przenoszone, tym większą
część widma radiowego zajmuje transmisja. Z tego też powodu, aby umożliwić zmieszczenie jak
największej liczby rozmów w pasmie częstotliwości przyznanym dla łączności lotniczej (od 118 do
136,975 MHz, a więc w zakresie VHF) ograniczono pasmo akstyczne do tzw. "częstotliwości
telefonicznych", tzn. od 300 do 3400 Hz - nie jest to jakość HiFi, ale do łączności głosowej w
zupełności wystarcza.

Aby wprowadzić nieco porządku, pasmo częstotliwości lotniczych podzielono na kanały o
określonych częstotliwościach fali nośnej. Choć teoretycznie przekaz mowy zajmuje pasmo
częstotliwości o szerokości 6800 Hz (6,8 kHz - od f0-3400 Hz do f0+3400 Hz), ze względu na
niedoskonałość urządzeń (generatorów, a szczególnie filtrów w urządzeniach odbiorczych) odstęp
międzykanałowy ustalono na 25 kHz. W pasmie 118-136,975 MHz daje to więc 760 kanałów (w
rzeczywistości używanych jest 720). Wbrew pozorom to wcale nie tak dużo, szczególnie w krajach
gdzie lotnictwo jest bardziej popularne (USA...) - dlatego też zdecydowano o zmniejszeniu odstępu
międzykanałowego do 8,33 kHz, co pozwoli zwiększyć liczbę kanałów do 2280. Zmiana ta

następować będzie jednak stopniowo i dla nas jest to kwestia przyszłości (dotyczy to na razie
"dużych ptaszków").
Zgodnie z powyższym częstotliwości sąsiednich kanałów wynoszą więc np. 122,000, 122,025,
122,050, 122,075, 122,100, 122,125 itd. Wiele radiotelefonów lotniczych umożliwia jednak
wybranie tylko niektórych kanałów ze skokiem np. 100 kHz - 122,000, 122,100, 122,200 itd.
Używany często na szybowcach radiotelefon RS-6101 pozwala wybrać tylko 9 kanałów o
ustalonych na stałe częstotliwościach, zwykle 122,100, 122,200... 122,900. Uwaga na
podchwytliwe pytania - teoretycznie RS-6101 obejmuje całe pasmo lotnicze z odstępem
międzykanałowym 25 kHz, choć zmiana częstotliwości przypisanych kanałom wymaga interwencji
serwisu.
Zarówno nadawanie, jak i odbiór odbywa się na tej samej częstotliwości. Wynika z tego pewna
bardzo ważna rzecz - niemożliwe jest jednoczesne nadawanie i odbieranie wiadomości - nazywa się
to trybem simpleks. Nie ma więc sensu rozpoczynanie nadawania jeśli w głośniku słyszymy jeszcze
rozmówcę, bo i tak nas nie usłyszy... Nie należy też nadawać jeśli kanał jest zajęty przez kogoś
innego - sygnały nałożą się na siebie i ulegną tzw. zdudnieniu, co uniemożliwi zrozumienie obu
przekazów.
Radiotelefony
Najczęściej spotykanym na szybowcach radiotelefonem jest wspomniany już polski RS-6101. Nie
jest to może szczyt techniki, jednak zwykle spełnia stawiane mu zadania. Najbardziej widocznym
elementem instalacji jest tzw. manipulator - zamontowana w zasięgu rąk pilota skrzyneczka z
dziewięcioma przyciskami wyboru kanałów, czerwonym przyciskiem wyłącznika, niebieskim
przyciskiem blokady szumów, pokrętłem regulacji głośności i wskaźnikiem napięcia zasilania. W
pobliżu manipulatora znajduje się złącze mikrofonu, gdzieś w kabinie zamontowany jest też
głośnik.
Za
fotelem
znajduje
się
zwykle
główny
moduł

radiotelefonu (blok nadawczo-odbiorczy) oraz tzw. zasilacz akumulatorowy, czyli skrzyneczka
zawierająca akumulator (przeważnie niklowo-kadmowy lub żelowy o napięciu 12 V i pojemności
3,5-5 Ah) z odpowiednim złączem, zamocowana w specjalnym uchwycie. Gdzieś w kabinie
powinna też być tzw. skrzynka rozdzielcza, w której zbiegają się przewody łączące elementy
instalacji. A, byłbym zapomniał - przycisk nadawania z reguły umieszczony jest na szczycie drążka.
Ostatnim niezbędnym składnikiem systemu jest antena w postaci metalowego pręta o długości ok.
60 cm (jest to tzw. dipol ćwierćfalowy - częstotliwości 120 MHz odpowiada długość fali 2,5 m).
Antena może być zamontowana na kadłubie, wewnątrz kadłuba lub statecznika pionowego, w
Bocianie zaś wystaje przez otworek spod tylnej części limuzynki. Moc wyjściowa nadajnika RS6101 to 1,5 W.
W nowszych szybowcach spotyka się radiotelefony zamontowane w tablicy przyrządów, czasem

wpasowane w okrągły otwór podobnie jak wysokościomierz czy prędkościomierz - np. Microair
760.
W samolotach takich jak Wilga czy Koliber znajdziemy radiotelefon RS-6102 z cyfrowym
wyświetlaczem i wyborem częstotliwości za pomocą klawiatury numerycznej. Taki sam
radiotelefon zamontowany w stacjonarnej obudowie i wyposażony w zasilacz sieciowy nosi
oznaczenie RS-6108.
W użyciu są też radiotelefony ręczne, wykorzystywane na ziemi w warunkach "polowych", np.
Delcom Air 960, ICOM A22 czy prostszy A3E.
Korzystanie z radiotelefonu
Przed lotem należy dokładnie sprawdzić sprawność radiotelefonu. Przede wszystkim trzeba
upewnić się, czy wszystkie elementy instalacji znajdują się na swoim miejscu. Szczególnie
starannie warto sprawdzić, czy akumulator został prawidłowo zamocowany - jest to rzecz dość
ciężka i kanciasta, gdyby uwolnił się w czasie jakichś ewolucji, mógłby narobić sporo szkód, a
może nawet dać pilotowi po głowie. Sprawdźmy prawidłowość połączeń akumulatora, anteny,
mikrofonu. Warto pamiętać o tym, że próba nadawania przy odłączonej antenie kończy się
zazwyczaj zniszczeniem wzmacniacza wyjściowego nadajnika! Przetarta izolacja czy załamane
przewody mogą być przyczyną zwarcia, które w najlepszym przypadku uniemożliwi łączność, w
gorszym doprowadzi do uszkodzenia sprzętu, w najgorszym zaś może spowodować pożar, który w
ciasnej kabinie na wysokości setek czy tysięcy metrów raczej nie zakończy się happy-endem.
Po upewnieniu się, że wszystko jest na swoim miejscu, można sprawdzić działanie radiotelefonu niech to będzie poczciwy RS-6101. Po wciśnięciu i puszczeniu włącznika (powinien pozostać w
pozycji wciśnięty) sprawdzamy położenie wskazówki wskaźnika stanu baterii - powinna znajdować
się na skarajnie prawym, czerwonym polu, tam też powinna pozostać przy nadawaniu. Jeśli
wskazówka opada na lewe, zielone pole - należy naładować akumulator lub wymienić go na
naładowany. Akumulator warto zresztą sprawdzić jeszcze w hangarze (napięcie mierzone testerem
nie powinno być niższe od 11,5 V) - zaoszczędzimy sobie biegania. Korzystanie z rozładowanego
akumulatora może narazić nas na brak łączności w najmniej korzystnym momencie, może się
również skończyć zniszczeniem akumulatora. Ostatnią próbą jest próba dwukierunkowej łączności
z innym radiotelefonem znajdującym się w odległości większej niż 100 metrów (przy mniejszych
odległościach rozmowa może być słyszalna nawet przy źle działającym radiotelefonie). Do prób
powinno się wykorzystać jeden z aktualnie nieużywanych kanałów. Na koniec ustawiamy
radiotelefon na częstotliwość kwadratu. Słychać? Wszystko w porządku.
Jeszcze jedno: po wylądowaniu nie wolno zapomnieć o wyłączeniu radiotelefonu - po co
niepotrzebnie rozładowywać akumulator? RS-6101 przy odbiorze pobiera ok. 200 mA, przy
nadawaniu ok. 2 A.
Od strony formalnej
Wszelkie sprawy związane z łącznością radiową (i ogólnie z wykorzystaniem fal radiowych)
regulują bardzo szczegółowe przepisy. Organem nadzorującym radiokomunikację w Polsce jest
PAR (Państwowa Agencja Radiokomunikacyjna), która m.in. wydaje zgody na korzystanie z

urządzeń i częstotliwości radiowych.
Dla korzystania z łączności radiowej muszą być spełnione następujące warunki formalne:
1. Używany system musi być zgodny z postanowieniami Regulaminu Radiokomunkacyjnego
(oznacza to mniej więcej tyle, że musi posiadać homologację PAR).
2. Każda stacja ma swoją nazwę i dokumenty (czyli jest zarejestrowana w PAR - znakami
wywoławczymi stacji są znaki rejestracyjne szybowca lub samolotu, np. SP-EAI).
3. Każda osoba, która z niej korzysta, została przeszkolona i zobowiązana do przestrzegania
przepisów.
Warto podkreślić, że w czasie lotu wśród dokumentów znajdujących się na pokładzie musi
znajdować się "świadectwo rejestracji radiotelefonu pokładowego" (oczywiście tego
zainstalowanego) oraz należące do pilota (instruktora) "świadectwo radiooperatora w służbie
lotniczej". Latanie bez tych dokumentów może się skończyć cofnięciem licencji pilota. Wożenie
świadectwa homologacji nie jest konieczne - wiadomo, że radiotelefon taką homologację posiada,
gdyż jest to jedną z podstaw jego zarejestrowania.
Świadectwa radiooperatora w służbie lotniczej wydaje PAR po zaliczeniu przez kandydata
stosownych egzaminów. Jeśli to kogoś interesuje, świadectwo takie może być: 1. ograniczone (1a.
ograniczone szybowcowe), 2. ogólne, 3. pełne.
Łączność
Powyższe strasznie brzmiące wymagania nie są niczym dziwnym, jeśli uświadomimy sobie, że od
sprawnie działającej i odpowiedzialnie prowadzonej łączności zależy bezpieczeństwo ludzi. Z tego
też powodu również wymianą komunikatów rządzą określone reguły.
Po pierwsze, komunikaty powinne być zwięzłe i dotyczyć tylko spraw istotnych.
Po drugie, wszystkie instrukcje, pozwolenia, zakazy i nakazy dotyczące startu, lotu i lądowania
należy koniecznie potwierdzać słowem "zrozumiałem" lub znakami rejestracyjnymi, np. "Bocian
36-26". Przy nakazach i zakazach należy potwierdzić ich treść.
Po trzecie, nie wolno przerywać korespondencji. Przed rozpoczęciem nadawania trzeba upewnić
się, że kanał jest wolny. Przerywanie korespondencji dopuszczalne jest tylko w przypadku
konieczności nadania komunikatu o niebezpieczeństwie.
Po czwarte, należy koniecznie odpowiadać na każde wezwanie skierowane do naszego statku
powietrznego przez kierownika lotów lub służby kontroli ruchu lotniczego.
Po piąte, każda depesza powinna zawierać:
określenie odbiorcy,
określenie nadawcy,
treść komunikatu,
potwierdzenie.

Np. "Babice kwadrat, Bocian 36-26 z wiatrem"
Po szóste, należy dbać o czytelność korespondencji - wyrażać się precyzyjnie, w przypadku złej
słyszalności mówić wolniej, używać kodu literowego.
Nawiązując łączność, podajemy pełne znaki rejestracyjne samolotu, np. SP-ARO to Alpha-RomeoOscar [alfa-romio-oskar] (w Polsce; za granicą trzeba przeliterować całość). Przy wymianie
kolejnych komunikatów, potwierdzaniu itp. używa się już zwykle dwóch ostatnich liter - RomeoOscar. (Jeśli jest to samolot holujący od rana szybowce, używa się czasem już tylko ostatniej litery
- pilot SP-EAI potwierdza krótkim India).
Korespondencja w sytuacjach zagrożenia
W sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia należy nadac jeden z ustalonych komunikatów. Mają
one pierwszeństwo przed inną korespondencją. Stacje, które odebrały komunikat o
niebezpieczeństwie, zobowiązane są do podjęcia w miarę możliwości działań ratunkowych lub
przekazania komunikatu do stacji mogącej udzielić pomocy. Międzynarodową częstotliwością
ratunkową w lotnictwie jest 121,5 MHz (ciągły nasłuch na tym kanale prowadzą wszystkie lotniska
komunikacyjne), jednak w określonych sytuacjach komunikat taki należy nadawać na "sensownej"
częstotliwości, np. na częstotliwości kwadratu.
Istnieją trzy rodzaje komunikatów o zagrożeniu: MAYDAY, PAN i SECURITE. W każdym
przypadku komunikat rozpoczyna się od trzykrotnie powtórzonego hasła, np. MAYDAYMAYDAY-MAYDAY lub PAN-PAN-PAN.
MAYDAY oznacza komunikat o bezpośrednim zagrożeniu życia, spowodowanym np. awarią
statku powietrznego. Po wywołaniu MAYDAY-MAYDAY-MAYDAY należy podać nazwę (znaki
rejestracyjne) statku powietrznego, określić jego pozycję, a następnie rodzaj zagrożenia i
spodziewanej pomocy.
PAN to komunikat o niebezpośrednim zagrożeniu życia, np. w przypadku zasłabnięcia pasażera i
konieczności zorganizowania pomocy medycznej na lotnisku. Po wywołaniu PAN-PAN-PAN
należy podać nazwę (znaki rejestracyjne) statku powietrznego, określić jego pozycję, a następnie
rodzaj zagrożenia i spodziewanej pomocy.
Komunikat SECURITE nadaje się, aby przekazać ogólne ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa,
np. o gwałtownej burzy przemieszczającej się w kierunku lotniska.
W przypadku przekazywania usłyszanego komunikatu MAYDAY lub PAN meldunek ten należy
poprzedzić trzykrotnie powtórzonym hasłem "MAYDAY RELAY" lub "PAN RELAY", podając
godzinę, o której został usłyszany przekazywany komunikat.
Każdy, kto usłyszał komunikat MAYDAY ma obowiązek zameldowania o jego odebraniu, nawet
jeśli nie uczestniczył w wymianie korespondencji.

Podsumowanie
Na koniec spróbujmy szybko podsumować najważniejsze fakty.
Łączność radiowa w lotnictwie odbywa się w paśmie VHF, na częstotliwościach od 118,000 MHz
do 136,975 MHz, z modulacją amplitudy (A3E, głębokośc ok. 70%). Fale o tych częstotliwościach
rozchodzą się praktycznie prostoliniowo, nie ulegają ugięciu ani odbiciu od jonosfery - zasięg
ograniczony jest widzialnością (horyzontem oraz niektórymi przeszkodami takimi jak góry). Pasmo
lotnicze podzielono na 760 kanałów rozmieszczonych co 25 kHz. Łączność prowadzona jest w
trybie simpleks - nadawanie i odbiór na tej samej częstotliwości; niemożliwe jest jednoczesne
nadawanie i odbiór.
Przed korzystaniem z radiotelefonu trzeba zapoznać się z jego obsługą. Przed lotem należy
koniecznie sprawdzić obecność wszystkich elementów instalacji, poprawność połączeń i
zamocowanie elementów (akumulator!). Następnie trzeba sprawdzić działanie radiotelefonu,
upewniając się przy tym, czy akumulator jest wystarczająco naładowany.
W czasie lotu na pokładzie musi znajdować się "świadectwo rejestracji radiotelefonu
pokładowego" oraz "świadectwo radiooperatora w służbie lotniczej".
Komunikaty w łączności lotniczej muszą być zwięzłe i precyzyjne, polecenia należy potwierdzać,
na wezwania - odpowiadać. Nie wolno przerywać cudzej korespondencji - z wyjątkiem
konieczności nadania komunikatu o zagrożeniu. Znaki rejestracyjne podajemy literując. (Przeczytaj
dekalog radiotelefonisty).
Meldunki o zagrożeniu mają absolutne pierwszeństwo (następne są zakazy i nakazy). W przypadku
usłyszenia komunikatu o zagrożeniu życia lub zdrowia należy w miarę możliwości podjąć akcję
ratunkową, w razie konieczności przekazać informację dalej. O odebranym wezwaniu MAYDAY
trzeba bezwzględnie zameldować.
Podane tu wiadomości to jedynie podstawy łączności radiowej. Proponuję zapoznać się z
prawdziwą instalacją radiową, najlepiej w obecności instruktora, nie wstydząc się nawet z pozoru
głupich pytań. Aby oswoić się z praktyczną stroną tematu, warto sobie trochę posiedzieć w
kwadracie w czasie lotów, słuchając rzeczywistej wymiany komunikatów.

Meteorologia
Meteorologia jest nauką zajmującą się badaniem zjawisk i procesów fizycznych zachodzących w
atmosferze. Jest to nauka bardzo obszerna i korzystają z niej nie tylko lotnicy. Ma ona ogromne
znaczenie dla komunikacji w ogóle, dla budownictwa, gospodarki wodnej, a szczególnie dla
rolnictwa.
Nie można w krótkim opracowaniu ująć całości tego obszernego i bardzo ciekawego tematu,
dlatego też ograniczymy się do rozważenia jedynie najważniejszych spraw w zakresie
umożliwiającym zrozumienie zagadnień bezpośrednio związanych z szybownictwem. Tym
Czytelnikom, którzy zainteresują się meteorologią i zechcą pogłębić swoje wiadomości, radzę
przeczytać "Meteorologię dla wszystkich" - Czesława Szczecińskiego, albo trudną już dziś do
zdobycia "Meteorologię dla szybowników" - Władysława Parczewskiego.
To co Czytelnik znajdzie w niniejszym materiale, będzie stanowiło zbiór podstawowych
wiadomości uzupełnionych spostrzeżeniami pilota. Z pewnością zrobiłby to lepiej zawodowy
meteorolog, będący równocześnie szybowcowym pilotem wyczynowym wysokiej klasy, niestety te
dwie cechy - jak dotąd - nie znalazły sobie odpowiedniego obiektu, a szkoda!
Aby szybowiec mógł latać wyżej i dalej niż mu na to pozwala jego lot ślizgowy, musi napotkać
prądy wznoszące, które są jak gdyby jego silnikiem. Czym są prądy wznoszące, jakie są ich
odmiany, kiedy występują i jakie są możliwości ich wykorzystania - tego między innymi uczy nas
meteorologia. Bez znajomości meteorologii nie można marzyć o sukcesach w szybownictwie. Ba,
nawet uzyskanie przeciętnego poziomu pilota wyczynowego nie jest możliwe bez znajomości
czynników kształtujących pogodę i praw rządzących jej zmianami.
l. Atmosfera
Zjawiska i procesy fizyczne, którymi zajmuje się meteorologia, zachodzą w atmosferze. Atmosfera
jest to warstwa gazów otaczająca kulę ziemską, przy czym zwykliśmy ją dzielić na następujące
części:
f)
g)
h)
i)

troposferę, sięgającą do wysokości około 11 km,
stratosferę, sięgającą do około 80 km,
termosferę (zwaną również jonosferą) sięgającą do około 800 km
egzosferę występującą powyżej 800 km.

Te części atmosfery nie są od siebie wyraźnie oddzielone, a ich wysokość zależy od miejsca nad
kulą ziemską i od pory roku. Dla przykładu: nad równikiem troposfera sięga do wysokości około 16
000 m, zaś nad biegunami tylko do około 8000 m.
W naszych dalszych rozważaniach będą nas interesowały przede wszystkim fizyczne własności
troposfery, a to: jej temperatura, ciśnienie i wilgotność powietrza. Czynniki te wpływają w
zasadniczy sposób na ruch powietrza i na tworzenie się chmur. Dla szybownictwa ruch powietrza
ma wielkie znaczenie nie tylko jako wiatr, ale przede wszystkim jako prądy pionowe.
Zachmurzenie pozwala pilotowi naocznie ocenić, czy i z jakimi prądami pionowymi się spotka.
Zanim do tego dojdziemy omówimy pokrótce wymienione czynniki meteorologiczne.

a. Temperatura
Temperatura powietrza w troposferze stopniowo maleje do około -56°C (średnio około 0,6°C na
każde 100 m wysokości). Na większych wysokościach utrzymuje stałą wielkość, aby następnie po
przejściowym wzroście i spadku nadal wzrastać. Temperatura ulega zmianom wskutek dopływu
energii cieplnej do atmosfery dzięki promieniowaniu słonecznemu i wskutek jej odpływu poprzez
wypromieniowanie ziemi.
b. Ciśnienie
Ciśnienie atmosferyczne maleje z wysokością. Jego przebieg ilustruje rysunek l. Dla nas większe
jednak znaczenie ma poziomy rozkład ciśnienia, który powoduje powstawanie i zanikanie wyżów i
niżów barometrycznych, tj. "układów barometrycznych kształtujących pogodę".

c. Wilgotność
Wilgotność powietrza zależy od ilości pary wodnej zawartej w jednostce objętości powietrza.
Zwykle posługujemy się dwoma określeniami:
d) wilgotność bezwzględna, tj. ciśnienie pary wodnej przy danej temperaturze powietrza
(podane w jednostkach ciśnienia) lub ilość pary na jednostkę objętości powietrza (w g/m3);
e) wilgotność względna, tj. stosunek ciśnienia pary wodnej zawartej w powietrzu przy danej
temperaturze do tego ciśnienia, które wywierałaby ilość pary wodnej nasycająca powietrze
przy tej samej temperaturze.
2. Ruch powietrza
Skoro znamy już fizyczne własności atmosfery ziemskiej (powietrza), zastanówmy się nad tym, co
powoduje jego ruch. Otóż przyczyną powstawania poziomego ruchu powietrza jest nierównomierny
rozkład ciśnień (w poziomie). Ten nierównomierny rozkład ciśnień powstaje w wyniku
nierównomiernego nagrzewania się powierzchni ziemi (powietrze nagrzane jako lżejsze - wznosi
się, powietrze zimne - jako cięższe - opada). Oczywiście inaczej nagrzewa się ziemia w okolicach
równika, a inaczej w pobliżu biegunów. Również niejednakowo nagrzewa się ląd i woda. Gdy więc

powstanie różnica temperatur, a więc i różnica ciśnień (w poziomie), cząstki powietrza będą dążyć
do przemieszczania się od obszaru podwyższonego ciśnienia ku obszarom niższego ciśnienia.
Niestety, zagadnienie to nie przedstawia się aż tak prosto, jak mogłoby się na pierwszy rzut oka
wydawać. Ponieważ powietrze porusza się względem obracającej się Ziemi, więc obrót Ziemi
wpływa na ruch powietrza pod postacią siły odchylającej (siły Coriolisa), przy czym odchylenie od
pierwotnego kierunku ruchu następuje w prawo na półkuli północnej, w lewo zaś na półkuli
południowej.
To jednak jeszcze nie wszystko. Tarcie powietrza o powierzchnię ziemi powoduje dalsze zmiany
kierunku ruchu powietrza. W ostatecznym wyniku wiatry w rejonach obniżonego ciśnienia, tzw.
niżach, wieją przeciwnie do ruchu wskazówek zegara z odchyleniem w lewo, tj. ku środkowi niżu.
W rejonach podwyższonego ciśnienia, tzw. wyżach, wiatry wieją zgodnie z ruchem wskazówek
zegara z odchyleniem również w lewo, tj. na zewnątrz układu (rys. 2 i 3) Na półkuli południowej
kierunki wiatrów w niżu i wyżu barometrycznym są odwrotne, lecz odchylenia nadal pozostają ku
środkowi niżu i od środka wyżu.

Teraz, gdy już wiemy co powoduje ruch powietrza i jak on powstaje, rozpatrzmy to zagadnienie
dla całej kuli ziemskiej, biorąc pod uwagę, że strefa równika jest pod względem nagrzewania silnie
uprzywilejowana, natomiast okolice biegunów mają stały niedobór ciepła. Naturalną konsekwencją
tego byłoby stale unoszenie się rozgrzanego powietrza nad równikiem i stałe opadanie powietrza
nad biegunami. Oczywiście uniesione nad równikiem ciepłe powietrze przemieszczałoby się górą
ku biegunom, aby po ochłodzeniu i opadnięciu w rejonie biegunów wracać na małej wysokości ku
równikowi stopniowo się ogrzewając.
Niestety, ten obraz krążenia powietrza nad powierzchnią Ziemi z dwóch zasadniczych przyczyn
ulega poważnym komplikacjom. Pierwszą z tych przyczyn jest obrót Ziemi, drugą niejednorodność
jej powierzchni. Rozpatrzmy je kolejno.
Unoszące się nad równikiem ciepłe powietrze skierowuje się na większych wysokościach ku
północy. Wskutek odchylającego wpływu obrotu Ziemi (na naszej półkuli w prawo) kierunek tego
powietrza stopniowo się zmienia na zachodni (tj. z zachodu - a więc ku zachodowi). Całkowita
zmiana kierunku ruchu powietrza z południowego na zachodni następuje w okolicy 30
równoleżnika. Warto tu zwrócić uwagę, że obwód Ziemi wzdłuż 30 równoleżnika jest o przeszło
10% mniejszy niż wokół równika, co powoduje w omawianym przypadku skupienie powietrza,
podwyższenie ciśnienia, prąd opadający, a w wyniku - powrót powietrza na małych wysokościach
ku równikowi. Powracające powietrze znów podlega odchyleniu w prawo, więc jego początkowy

północny kierunek (z północy ku południowi) ulega zmianie na wschodni (ze wschodu na zachód).
I tak zamyka się pierwszy ze stałych obwodów krążącego powietrza (patrz rys. 4).

Drugi podobny obwód powstaje pomiędzy pasem wysokiego ciśnienia w okolicy 30 równoleżnika
oraz pasem niskiego ciśnienia w okolicy 60 równoleżnika. W oparciu o podane wyżej zasady
rozkład zasadniczych kierunków wiatrów przedstawia się tu następująco: dołem wieją wiatry o
przeważających kierunkach południowo-zachodnich (z południowego zachodu), górą natomiast
przeważają kierunki północno-wschodnie.
I wreszcie trzecia strefa - w pobliżu bieguna - charakteryzuje się podwyższonym ciśnieniem, a
więc prądami opadającymi nad biegunem i wstępującymi (wznoszącymi) w obszarze niższego
ciśnienia w okolicach 60 równoleżnika.
W wyniku ogólnej cyrkulacji w atmosferze masy powietrza pozostają przez dłuższy czas w
rejonach podwyższonego ciśnienia nad jednym i tym samym obszarem oraz nabierają jednakowych
cech fizycznych. W rezultacie, zależnie od geograficznego położenia tych obszarów, następuje
podział mas powietrza na: masy powietrza zwrotnikowego zalegające obszar pomiędzy równikiem i
30 równoleżnikiem, masy powietrza arktycznego zalegające nad biegunami oraz masy powietrza
polarnego zalegające obszar pośredni.
Pozostaje jeszcze do omówienia wpływ niejednorodności powierzchni Ziemi, który pozwala
masom powietrza zalegającym te obszary geograficzne na przyjmowanie określonych cech
fizycznych różniących poszczególne masy między sobą.
Niejednorodność powierzchni Ziemi polega na podziale na kontynenty i oceany, których
powierzchnie niejednakowo się nagrzewają. Każda więc z wymienionych wyżej mas powietrza
może dodatkowo zostać nazwana morską lub kontynentalną, zależnie od tego nad jakim podłożem
zalega. I tak dochodzimy do podziału mas powietrza w naszym układzie europejskim na (patrz
również rys. 15):
— powietrze arktyczno-morskie (PAm), kształtujące się między Grenlandią i Szpiebergen;
— powietrze arktyczno-kontynentalne (PAk), kształtujące się na północnych obszarach Europy
w okolicach Morza Barentsa;

—
—
—
—

powietrze polarno-morskie (PPm), kształtujące się nad Północnym Atlantykiem;
powietrze polarno-kontynentalne (PPk), kształtujące się nad obszarami Syberii;
powietrze zwrotnikowo-morskie (PZm), kształtujące się w rejonie Azorów;
powietrze zwrotnikowo-kontynentalne (PZk), kształtujące się nad obszarami Bliskiego
Wschodu.

3. Fronty atmosferyczne
Pozostaje jeszcze do omówienia sprawa bardzo ważna w meteorologii. Chodzi mianowicie o
istnienie warstw powstających na granicach dwóch różnych mas powietrza. Warstwę taką
nazywamy powierzchnią frontową lub w skrócie frontem. Zetknięcie się mas powietrza o różnych
własnościach fizycznych powoduje wskutek wzajemnego oddziaływania powstawanie chmur, a
raczej układów chmur charakterystycznych dla poszczególnych rodzajów frontów.
Fronty mogą być rozmaite. Ich charakter i nazwa zależą od tego, które z mas powietrza je
kształtują, a także od tego czy napływające powietrze jest cieplejsze, czy też chłodniejsze od
powietrza zalegającego w miejscu nadejścia frontu. Tak wie w oparciu o geograficzną klasyfikację
mas powietrza front powstały na granicy powietrza arktycznego i polarnego nosi nazwę frontu
arktycznego; zaś front powstały na granicy powietrza polarnego i zwrotnikowego nosi nazwę frontu
polarnego.
Jeżeli front przemieszcza się od powietrza cieplejszego ku chłodniejszemu, to nosi on wówczas
nazwę frontu ciepłego. Inaczej można powiedzieć, że jest to taki front, w którym powietrze ciepłe
napływa w kierunku powietrza chłodniejszego. Ciepłe powietrze odznaczające się przy tym
mniejszą gęstością wślizguje się nad powietrze chłodne tworząc powierzchnię frontu. To nachylenie
jest bardzo małe, gdyż wyraża się wielkością 0,5 do 1%. Wskutek tak małego nachylenia pionowa
składowa prędkości wślizgującego powietrza jest znikoma, co decyduje o warstwowym charakterze
chmur towarzyszących frontowi ciepłemu. Oczywiście tak małe pionowe prędkości powietrza oraz
towarzyszące im chmury warstwowe są niesprzyjające dla szybownictwa.

Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja, gdy napływa chłodne powietrze, tzn. gdy front
przemieszcza się w kierunku od chłodnego powietrza ku powietrzu cieplejszemu. Chłodne
powietrze jako gęstsze wciska się pod powietrze cieplejsze, a podczas dość szybkiego
przemieszczania się (wskutek zahamowania w wyniku tarcia o powierzchnię Ziemi) powierzchnia
frontu uwypukla się.

Jeśli przemieszczanie się frontu chłodnego nie następuje zbyt szybko, to wypierane powietrze
ciepłe wznosi się do góry i wślizguje po powierzchni nasuwającego się powietrza chłodnego. Ten
typ frontu nazywa się frontem chłodnym opóźnionym (rys. 6).

Inaczej przedstawia się sytuacja, gdy przemieszczanie się powietrza chłodnego jest szybsze.
Powierzchnia frontu wówczas uwypukla się jeszcze bardziej, wypieranie powietrza ciepłego w górę
jest energiczniejsze, ale jednocześnie powietrze ciepłe zalegające nad chłodnym ześlizguje się z
jego powierzchni. Tam gdzie spotyka się powietrze wznoszące z powietrzem opadającym, powstaje
inwersja (warstwa w której temperatura powietrza z wysokością rośnie - o czym będzie mowa
dalej), która zmienia obraz przekroju tego frontu. Taki front nazywa się frontem chłodnym
przyspieszonym (rys. 7).

Po zapoznaniu się z frontem ciepłym i chłodnym będzie już łatwo zrozumieć trudniejszą - bo
bardziej złożoną - formę frontu zokludowanego lub w skrócie okluzji. Wyobraźmy sobie, że front
chłodny posuwa się szybko naprzód (wieloletnie obserwacje wykazują, że średnia prędkość
przemieszczania się frontów chłodnych wynosi około 50 km/h, frontów ciepłych natomiast tylko 25
km/h), tak że "dogania" znajdujący się przed nim front ciepły. Gdy to nastąpi, sytuacja przedstawi
się następująco: z przodu znajduje się powietrze chłodne "ustępujące" przed frontem ciepłym i z
tyłu znajduje się powietrze chłodne "doganiającego" frontu. Cieple powietrze znajduje się jedynie
w wycinku pomiędzy tymi dwoma frontami. To właśnie jest front zokludowany, czyli okluzja
(rys. 8).

Na tym jednak nie koniec. Okluzja może przedstawiać się rozmaicie, zależnie od tego czy
powietrze przedfrontowe (chłodne powietrze przed frontem ciepłym) i powietrze zafrontowe
(chłodne powietrze za frontem chłodnym) mają temperatury równe, czy różne. Jeśli te temperatury
są równe, to okluzja ma charakter neutralny. Jeżeli chłodne powietrze przedfrontowe ma
temperaturę niższą niż chłodne powietrze zafrontowe, to okluzja ma charakter frontu ciepłego. Nie
trudno się teraz zorientować, że gdy jest odwrotnie, tzn. gdy chłodne powietrze zafrontowe ma
temperaturę niższą niż chłodne powietrze przedfrontowe, to okluzja ma charakter frontu chłodnego.
Dokładniejsze opisywanie procesów zachodzących w poszczególnych rodzajach okluzji byłoby
niecelowe, gdyż w partiach stykających się poszczególnych mas powietrza powtarzają się w
zasadzie zjawiska opisane przy omawianiu frontu ciepłego i chłodnego. W rzeczywistości charakter
frontu zokludowanego jest bardziej skomplikowany i może przybrać postać bardziej złożoną.
4. Woda w atmosferze
Wiemy doskonale, że wraz ze zmianami pogody w pierwszym rzędzie - zauważalnymi nawet dla
laika - zmienia się zachmurzenie. Obserwując przekroje frontów atmosferycznych widzieliśmy
również, że występowały tam różne rodzaje i układy chmur. Chmury występują nie tylko na
powierzchniach frontowych, ale i w poszczególnych masach powietrza. Jednak aby zrozumieć
kiedy, jak, dlaczego i jakie chmury mogą się tworzyć, musimy zapoznać się z niezwykle ważnym
zagadnieniem - zagadnieniem wody w atmosferze.
Woda występuje w atmosferze pod trzema postaciami: jako gaz (para wodna), jako ciecz i jako
ciało stałe (śnieg, lód). Ustawicznie przechodzi ona z jednego stanu skupienia w drugi, przy czym
decydującą rolę odgrywa tu energia cieplna słońca. To pod jego wpływem paruje woda ze
zbiorników, jakimi są oceany, morza, jeziora i rzeki. Również pod wpływem słońca woda paruje z
powierzchni gruntu i z roślinności. W ten sposób woda przechodzi w stan gazowy, aby po
ochłodzeniu skroplić się - tj. przejść w stan ciekły (chmury, deszcz), a przy dalszym ochłodzeniu
zamarznąć - tj. przejść w stan stały. Możliwe jest również przejście wody ze stanu gazowego
wprost w stan stały. Zjawisko takie nazywa się sublimacją.
Z kolei zjawiska wspomniane wyżej mogą zachodzić w odwrotnej kolejności, tzn. lód topnieje,
woda paruje i tak w nieskończoność.
Zjawiska parowania, skraplania, krzepnięcia i topnienia znane są z podstawowej fizyki, jednak
warto na chwilę wrócić do nich i przypomnieć sobie niektóre z podstawowych wiadomości. Chodzi
mianowicie o warunki, w których następuje skraplanie, oraz o zagadnienie wymiany ciepła podczas
zmian stanów skupienia. Obydwa te zagadnienia mają dla naszych meteorologicznych rozważań

pierwszorzędne znaczenie.
A więc pierwsze zagadnienie - skraplanie się pary wodnej.
W jednostce objętości powietrza może pomieścić się tylko pewna ilość pary wodnej. Jeżeli
będziemy usiłowali dostarczyć jej jeszcze więcej, to nadmiar wydzieli się w postaci kropelek wody,
a więc nastąpi skroplenie. Zauważymy jednak, że ilość pary wodnej, która może pomieścić się w
jednostce objętości powietrza nie jest zawsze taka sama i zależy od temperatury. Im niższa jest
temperatura powietrza, tym mniej pary wodnej mieści się w jednostce objętości. Jeśli więc
zaczniemy pewną ilość powietrza oziębiać, to w miarę spadku temperatury okaże się, że dojdziemy
do stanu, gdy istniejąca aktualnie ilość pary wodnej okaże się maksymalnie możliwa do
pomieszczenia w tym powietrzu. Mówimy wówczas, że osiągnięty został stan nasycenia i że
wilgotność względna osiągnęła 100%. Dalsze ochładzanie spowoduje skroplenie się nadmiaru pary
wodnej, a więc jej kondensację. Temperaturę zaś, przy której to nastąpiło nazywamy temperaturą
punktu rosy.
W praktyce zagadnienie to wygląda następująco. Powietrze przy ziemi ogrzewa się, powiększa
swoją objętość, a więc zmniejsza gęstość i jako lżejsze zaczyna się unosić. W miarę wznoszenia się
powietrze rozpręża się i ochładza. Gdy zostanie osiągnięta temperatura punktu rosy, rozpoczyna się
kondensacja, tzn. wydzielają się kropelki wody... powstaje chmura.
Aby być zupełnie ścisłym, trzeba jeszcze dodać, że dla rozpoczęcia procesu kondensacji muszą
istnieć tzw. jądra kondensacji, tj. zawiesiny gazowe, płynne lub stałe, na których osadzają się
powstające kropelki wody. Tych jąder kondensacji jest zwykle w powietrzu pod dostatkiem, tak że
kondensacja następuje z reguły zaraz po osiągnięciu temperatury punktu rosy.
Warto dodatkowo wspomnieć, że ruch powietrza w górę może być spowodowany nie tylko
poprzez ogrzanie się powietrza od powierzchni ziemi (wznoszenie konwekcyjne), ale również
wskutek wznoszenia dynamicznego, a więc np. przy wślizgiwaniu się powietrza nad przeszkodę,
jak to ma miejsce w przypadku napotkania na zbocza górskie.
Wróćmy teraz na krótko do drugiego ze wspomnianych zagadnień towarzyszących zmianom stanu
skupienia wody - do zagadnienia wymiany ciepła. Chodzi o to abyśmy pamiętali, że podczas
parowania wody trzeba jej dostarczyć pewną ilość ciepła - tzw. utajonego ciepła parowania. Ta
ilość ciepła zostaje zwrócona, gdy zjawisko przebiega odwrotnie, tj. zostaje oddana podczas
kondensacji - skraplania. W meteorologii ma to ogromne znaczenie, gdyż wyjaśnia powstawanie
chmur o rozwoju pionowym. Rozpoczęty proces kondensacji w pewnych warunkach nie tylko nie
ustaje, ale nawet przybiera na sile. Czynnikiem wpływającym na rozwój chmury w górę jest
właśnie ta dodatkowa porcja energii cieplnej uwolniona pod postacią oddanego w czasie
kondensacji, a pobranego uprzednio utajonego ciepła parowania.
5. Chmury
Chmury będące jednym z widzialnych efektów kondensacji lub sublimacji pary wodnej w
atmosferze składają się z maleńkich kropelek wody w stanie ciekłym lub stałym, które w
sprzyjających warunkach mogą się powiększać i po przekroczeniu pewnej wielkości zaczynają
opadać na powierzchnię ziemi: albo w postaci ciekłej - mżawki i deszczu, albo w postaci stałej -

śniegu, krupy i gradu.
Rodzaje chmur mogą być rozmaite, tak jak rozmaite są procesy ich powstawania oraz okoliczności,
w których powstają. Wiemy już na przykład, że jedna chmura może powstać w wyniku kondensacji
pary wodnej, druga - w wyniku sublimacji. Będą to oczywiście różne od siebie chmury. Ale rodzaj
chmury zależy także od tego czy powstaje ona w wyniku unoszenia się rozgrzanego powietrza, czy.
też w wyniku ochładzania powietrza napływającego na przykład nad chłodne podłoże, albo też
wskutek zmiany ilości pary wodnej zawartej w powietrzu.
Zanim przejdziemy do kolejnego omówienia chmur, zapoznajmy się z ich dwoma stosowanymi
podziałami. Pierwszy podział uwzględnia rodzaj chmury. Mamy więc chmury pierzaste,
warstwowe i kłębiaste. Drugi podział zależy od wysokości, na której chmury się znajdują. A zatem
mogą być chmury: wysokie, średnie, niskie oraz chmury o rozwoju pionowym.
Chmura pierzasta - Cirrus (Ci). Jest to chmura wysoka. Jej podstawa zaczyna się nie niżej niż na
wysokości 6000 m. Składa się z igiełek lodu. Chmura ta ma budowę włóknistą. Oglądana z ziemi jest biała, przy czym wyglądem przypomina tzw. "włosy anielskie". Kształtem przypominać może
pojedyncze maźnięcia pędzlem, pióra, kreski lub haczyki (Cirrus uncinus). Jest na ogół pierwszym
zwiastunem pogarszania się pogody. Nie daje żadnego opadu.
Chmura kłębiasto-pierzasta - Cirrocumulus (Cc). Jest to chmura wysoka, która od opisanej
chmury Cirrus różni się tym, że przybiera kształt ławicy składającej się z pączków lub płatków
ułożonych w drobne fale. Na ogół występuje z innymi chmurami pierzastymi. Laicy często
nazywają ją "barankami". Chmura ta nie daje żadnego opadu.
Chmura warstwowo-pierzasta - Cirrostratus (Cs). Należy ona do tej samej rodziny chmur
wysokich, a różni się od wyżej opisanych warstwową budową. Zalega ona znaczną część
nieboskłonu, zasłaniając mniej lub bardziej grubym woalem. Chmura ta nie przesłania całkowicie
słońca czy księżyca, lecz powoduje załamywanie się promieni świetlnych dająca w efekcie tzw.
"halo". Pojawienie się tego rodzaju chmur, zwłaszcza jeśli grubieją one ku zachodniemu krańcowi
nieboskłonu, zapowiada zbliżanie się strefy opadów - zwykle nadejście frontu ciepłego.
Chmury pierzaste - omówione wyżej - nie mają dla szybownictwa większego znaczenia, gdyż nie
towarzyszą im prądy wznoszące możliwe do wykorzystania przez szybowce. Składają się na to
dwie przyczyny: chmury te są bardzo wysokie, a więc z reguły nie osiągalne w normalnych lotach
szybowcowych, a ponadto prądy wznoszące towarzyszące chmurom pierzastym są słabe i o małym
zasięgu - a więc nie wystarczają do ich praktycznego wykorzystania. Jedynym znaczeniem chmur
pierzastych może być fakt sygnalizowania o zbliżaniu się frontu ciepłego, a więc o zmianie pogody
(dotyczy to zwłaszcza chmur Cs), oraz fakt, że większe ławice chmur Cc lub Cs zmniejszają
skuteczność promieniowania słonecznego, a więc utrudniają powstawanie prądów wznoszących na
mniejszych wysokościach i przy ziemi.
Chmura średnia kłębiasta - Altocumulus (Ac). Jest to chmura występująca na wysokościach 2-6
km, nieco przypominająca Cc, jednak o bardziej "grubej" budowie. "Baranki" chmury Altocumulus
są większe. Daje ona niekiedy słaby opad śniegu. Chmury te występują w postaci
charakterystycznych pasm i fałd jako cienkie ławice (translucidus) albo jako gruba powłoka

pokrywająca niebo (opacus).
Chmura średnia warstwowa - Altostratus (As). Wysokość podstawy tej chmury wynosi również
2000 - 6000 m. Przypomina ona nieco grubą chmurę warstwowo-pierzastą Cs, jest jednak grubsza i
nie tak przejrzysta. Słońce nie zawsze przez nią prześwieca lub prześwieca tylko niewyraźnie nie
dając przy tym zjawiska "halo". Z chmury tej może padać nawet dość obfity śnieg, deszcz
natomiast słaby ze względu na to, że wyparowuje przed spadnięciem na ziemię.
I te chmury mają dla szybownictwa prawie wyłącznie negatywne znaczenie. Polega ono - tak jak w
przypadku chmur wysokich - na jeszcze silniejszym osłabieniu promieniowania słońca, co hamuje
powstawanie prądów wznoszących. Wyjątek stanowi jedynie odmiana chmury Ac lenticularis,
przypominająca swym kształtem soczewki (często ustawione w piętrach), wskazuje ruchy falowe
powietrza wymuszone przeszkodami terenowymi lub czasem przy okazji frontów
atmosferycznych. Ac lent. wymuszone przeszkodami terenowymi (np. pasmem górskim) tkwią
prawie nieruchomo nad terenem pomimo bardzo ostrych nieraz wiatrów. Ten typ chmury znają
wszyscy szybownicy marzący o przewyższeniach ponad 5000 m.
Chmura kłębiasto-warstwowa - Stratocumulus (Sc). Jest to chmura niska (poniżej 2000 m),
która występuje w formie warstw lub ławic składających się ze zbitych ze sobą kłębów, przy czym
często pomiędzy tymi kłębami prześwieca błękit lub przynajmniej można rozróżnić jaśniejsze
miejsca. Grubość tej chmury może być różna: mniejsza - jeśli występuje lokalnie, gruba powłoka przed frontami. Chmura ta daje niekiedy słaby opad w postaci śniegu.
Tego typu chmury zakrywają często cały nieboskłon (przed frontami) tworząc niesprzyjające
warunki dla lotów szybowcowych. Rzadko tylko i to tuż pod podstawą chmury udaje się
wykorzystać niewielkie i nieregularne prądy wznoszące.
Chmura niska warstwowa - Stratus (St). Jest to nisko zalegająca, ale nie dosięgająca
powierzchni ziemi, jednolicie szara warstwa chmur. Występuje ona lokalnie albo przy napływaniu
ciepłego powietrza nad chłodne podłoże. Chmura ta może dać opad w postaci mżawki lub drobnego
śniegu.
Stratus nie tylko uniemożliwia wykonywanie termicznych lotów szybowcowych, ale często ze
względu na niską podstawę chmury uniemożliwia wykonywanie lotów w ogóle.
Chmura warstwowa deszczowa - Nimbostratus (Ns). Podobnie jak Stratus jest to nisko
zalegająca warstwa chmur o ciemnoszarym jednostajnym wyglądzie. Jej grubość sięga jednak
poziomu chmur pierzastych. Chmura ta daje opad ciągłego deszczu lub śniegu. Występuje przede
wszystkim we frontach: ciepłym oraz w okluzji o charakterze frontu ciepłego. Poniżej podstawy
chmury Nimbostratus występują na ogół porozrywane chmury Fractostratus lub Fractocumulus.
I ten rodzaj chmur nie sprzyja wykonywaniu lotów, a w szczególności lotów szybowcowych.

Chmura kłębiasta - Cumulus (Cu). Ten rodzaj chmury należy według przyjętego podziału do
chmur o rozwoju pionowym. Chmury tego typu, będące nieomylną odznaką prądów wznoszących,
widzimy często w pogodne dni cieplejszej pory roku.
Pojedyncza chmura Cumulus stanowi rozwijający się pionowo pojedynczy kłąb lub zbiór kłębów o
płaskiej podstawie. Rozbudowany Cumulus oglądany z boku wygląda jak kalafior. Zresztą trudno
dokładnie opisać kształt Cumulusa, bowiem zmienia się on dość szybko wraz ze stadium rozwoju
chmury. We wczesnych godzinach przedpołudniowych lub w suchym powietrzu Cumulusy mogą
mieć kształt pojedynczych płaskich placków. Bardziej rozwinięte chmury tego typu "rosną" ku
górze i przechodząc przez stadium "kalafiora" rozrastają się do olbrzymich rozmiarów osiągając
bardzo duże wysokości.
Chmury kłębiaste płaskie noszą nazwę Cumulus humilis. Chmury kłębiaste wypiętrzone
nazywają się Cumulus congestus. Warto wspomnieć jeszcze o jednej odmianie chmury Cumulus, a
mianowicie o Cumulus castelatus. Jest to szereg złączonych podstawami dość płaskich chmur, z
których wystrzelają pojedyncze wieżyce. Jest to nieomylny znak sprzyjających warunków dla
przeradzania się w późniejszych godzinach chmur Cumulus w burzowe Cumulonimbus.
Chmura kłębiasta deszczowa - Cumulonimbus (Cb). Jest to dalsze stadium rozwoju chmury
Cumulus congestus, a więc również chmury o rozwoju pionowym. Gdy osiągnie ona dużą
wysokość, jej górna część przybiera budowę włóknistą i jeśli dalszy rozwój zostanie zahamowany
przez warstwę inwersji, wtedy chmura przybiera charakterystyczny kształt kowadła. Górne partie
tej chmury zwykle składają się z igiełek lodowych.
Wewnątrz tej potężnie rozbudowanej chmury panują bardzo silne prądy wstępujące (wznoszące) i
zstępujące (opadające). W chmurze tego typu zawsze stykamy się z opadami deszczu, śniegu, krupy
lub gradu. Również pod tą chmurą obserwujemy prawie zawsze przelotny opad. Opad ten jest
nieomylnym znakiem, że pochodzi właśnie z chmury Cumulonimbus, nawet gdyby przez rozległą
podstawę tej chmury, często niknącą wśród innych chmur, nie było widać samej chmury kłębiastodeszczowej. Poniżej chmur Cumulonimbus mogą się tworzyć strzępy chmur Fractocumulus i
Fractostratus.
Chmury Cumulonimbus dają wspaniałe możliwości uzyskiwania wielkich wysokości i pełne pole
do popisu dla wyczynowego pilota szybowcowego. Nie wolno jednak ani przez chwilę zapominać,
że obok tych możliwości Cumulonimbus kryje w sobie liczne niebezpieczeństwa. Pierwszym z
nich i bodaj najważniejszym są niezwykle silne prądy pionowe znacznie utrudniające pilotaż, a
nawet mogące go uniemożliwić lub spowodować zniszczenie konstrukcji szybowca. Drugim
poważnym niebezpieczeństwem jest możliwość wystąpienia silnego oblodzenia. Trzecie
niebezpieczeństwo, także niezwykle groźne, mogą stanowić wyładowania elektryczne mające
miejsce w silnie rozwiniętych chmurach burzowych. Niejeden piękny wyczyn szybowcowy powstał
w chmurze typu Cumulonimbus, ale i niejeden Cumulonimbus pochłonął życie ludzkie. Dlatego
też loty szybowcowe w chmurach Cumulonimbus o charakterze burzowym są zakazane.
Cumulus i Cumulonimbus należą do wspólnej rodziny chmur o rozwoju pionowym. Właśnie takie
chmury mają dla szybownictwa ogromne znaczenie. Ich powstawanie łączy się ściśle z chwiejnym
stanem atmosfery, tj. takim stanem, w którym temperatura powietrza wznoszącego się (wskutek

jakiegoś impulsu - ogrzania lub wymuszenia) wraz ze wzrostem wysokości obniża się wolniej niż w
powietrzu otaczającym. Wówczas to ruch powietrza - raz zapoczątkowany - wzmaga swoją
prędkość, ponieważ różnica temperatur (pomiędzy powietrzem wznoszącym się i otaczającym)
staje się coraz wyższa w miarę wznoszenia się.
Pod takimi właśnie chmurami oraz w ich wnętrzu występują prądy wznoszące, które szybowiec
wykorzystuje dla zwiększenia wysokości lotu. Gdy Cumulusy powstają nad rozległymi terenami,
wtedy tworzą dogodną sytuację dla wykorzystania jej przez szybownictwo dla wykonania
przelotów. Szczególnie korzystną sytuacją będzie oczywiście taka, przy której intensywnie
tworzące się chmury kłębiaste układają się w szlaki równoległe do kierunku wiatru. W takich
warunkach najłatwiej i najprędzej można wykonać odległy przelot.
Ponieważ chmury kłębiaste są dla szybownictwa tak ważne, warto im poświęcić jeszcze trochę
uwagi i bliżej się z nimi zapoznać, a przede wszystkim z warunkami ich powstawania.
Otóż, aby mogła powstać chmura kłębiasta, musi zaistnieć równowaga chwiejna. Może ona
wystąpić wtedy, gdy nastąpi silne ale i nierównomierne nagrzanie się powierzchni ziemi (piasek woda), Wtedy gdy nad nagrzaną w ten sposób powierzchnią ziemi napłyną chłodne masy
powietrza, lub wtedy gdy ciepłe powietrze zostanie zmuszone do szybkiego wznoszenia się, np.
przy nadejściu frontu chłodnego. Są to wystarczające powody, aby cieplejsze powietrze znajdujące
się nisko rozpoczęło się wznosić (gdy spadek temperatury z wysokością przekracza w przybliżeniu
wartość 1°/100 m). Wznoszące się powietrze nie nasycone parą wodną ochładza się w miarę
zwiększania wysokości i gdy osiągnie temperaturę punktu rosy, rozpoczyna się kondensacja
(oczywiście pod warunkiem istnienia jąder kondensacji). Tak powstaje chmura kłębiasta.
Nie trudno się domyślić, że najintensywniejsze wznoszenie się powietrza następuje nad tymi
terenami, które najłatwiej się nagrzewają. Jest to już wskazówką dla pilota szybowca, gdzie należy
szukać najpewniejszych prądów wznoszących. Należy przy tym pamiętać, że nie zawsze znajdują
się one pod chmurą- kłębiasta, gdyż chmura odsuwa się z wiatrem od miejsca powstającego prądu
wznoszącego. - A więc czym wyżej, tj. czym bliżej podstawy chmury, tym bardziej pod chmurą
znajdować się będzie prąd wznoszący. Jeśli szukając wznoszeń zbliżamy się do chmury, to
największe szansę ich odnalezienia mamy dolatując ku chmurze zgodnie z kierunkiem wiatru.
Powstająca chmura kłębiasta rozwija się nadal w powietrzu o równowadze chwiejnej, tj. gdy
spadek temperatury z wysokością jest duży. Chmura rozwija się w górę i to tym szybciej, ponieważ
w czasie kondensacji zostało oddane utajone ciepło parowania. Tym zresztą tłumaczy się fakt, że
prędkości wznoszenia w chmurze kłębiastej są zwykle większe niż pod tą samą chmurą. Nie jest tak
oczywiście zawsze, ale wtedy powód jest inny. Na przeszkodzie staje tu warstwa inwersji, która
swoim odwrotnym rozkładem temperatury (temperatura bowiem rośnie w niej z wysokością)
tworzy zaporę uniemożliwiającą dalszy pionowy rozwój chmury.
Od wysokości, na której znajduje się warstwa inwersyjna oraz od tego czy inwersja ta jest silna,
zależy postać chmur kłębiastych. Gdy inwersja znajduje się nisko nad poziomem kondensacji,
chmury są płaskie. Gdy inwersja jest wysoko nad poziomem kondensacji, chmury znacznie się
rozbudowują. Bywa i tak, że warstwa inwersyjna nie jest w stanie powstrzymać procesu wzrastania
chmury. Wtedy część chmury ulega zahamowaniu i rozlewa się pod warstwą inwersji, jednak inna

część chmury przebija się przez nią i wystrzela w górę "wieżycą".
Tak wzrasta Cumulus. Jeśli nie osiąga on swoim wierzchołkiem poziomu temperatur niższych od
zera, to chmura składa się wtedy jedynie z kropelek wody i nie daje opadu. Jeżeli Cumulus osiągnie
i przekroczy poziom izotermy zerowej (wysokość, na której temperatura powietrza jest równa
zeru), to jego górna część będzie już zawierała kryształki lodu, a w jego środku mogą znajdować się
również kropelki przechłodzonej wody. Taka chmura ma niejednolitą strukturę fizyczną i jest już
Cumulonimbusem. Lecąc w Cumulonimbusie możemy napotkać w miarę wznoszenia się strefę
deszczu, oblodzenia, gradu, a nawet śnieżycy.
Dla uzupełnienia wiadomości o chmurach kłębiastych - tak ważnych dla szybownictwa - warto
podać trochę danych liczbowych.
Wysokości podstawy chmur, o których będzie mowa niżej, traktujemy jako odległość podstawy od
powierzchni ziemi. Warto zauważyć, że nad równinami lub lekko falistym terenem wysokość
podstawy chmur tylko nieznacznie zmienia się w odniesieniu do powierzchni ziemi. W terenie
górzystym sytuacja ulega zmianie i chociaż bezwzględna wysokość podstawy chmur rośnie, to
jednak często podstawa chmur znajduje się poniżej szczytów górskich (patrz rys. 11).

W naszych warunkach podstawy Cumulusów wynoszą przeciętnie 1000-2200 m. We wczesnych
godzinach przedpołudniowych lub gdy wilgotność powietrza jest duża, podstawy Cumulusów są
niższe, w godzinach południowych lub przy bardziej suchym powietrzu podstawy są wyższe. W
godzinach popołudniowych podstawy chmur kłębiastych znowu się nieco obniżają. Tak więc
wysokość podstawy Cumulusów zmienia się również wraz ze zmianą pory dnia (rys. 12). Rzadko
tylko można spotkać Cumulusy o podstawie niższej niż 500 m lub wyższej niż 2700 m.

Co do wierzchołków chmur kłębiastych, to trzeba tu stwierdzić, że nie da się podać żadnej

charakterystycznej wysokości, bowiem Cumulonimbus - najbardziej wypiętrzona chmura kłębiasta
- nierzadko sięga 8-9 km, ale może osiągnąć nawet górne granice troposfery.
W naszych warunkach najczęściej trafiają się chmury kłębiaste Cumulus o wysokości (licząc od
podstawy do wierzchołków) od kilkuset do 3-4 tysięcy metrów. Wyższe chmury kłębiaste są w
zasadzie Cumulonimbusami i dają już opad.

A teraz kilka wiadomości o tym, co może szybownika najbardziej interesować, tj. o wielkości
prądów pionowych pod i w chmurach kłębiastych.
Najsłabsze wznoszenia są oczywiście tak małe, że nie dają się wykorzystać przez szybowiec.
Przeciętną wartość wznoszeń pod chmurami kłębiastymi ocenić można na 2-3 m/s. Nierzadko
jednak można napotkać wznoszenia o wartości 5-7 m/s, a nawet i więcej.
Inaczej nieco przedstawia się sytuacja wewnątrz chmur kłębiastych. Jeśli chmury są płaskie, to
często wznoszenia zanikają zupełnie już niemal u podstawy chmury. Za to wewnątrz wypiętrzonej
chmury kłębiastej Cu cong. wznoszenia często osiągają 10 m/s, a nawet i 20-30 m/s w
Cumulonimbusach. Wielokrotnie ponadto z wykresów barografów zamocowanych na szybowcach,
które odbyły loty w chmurach burzowych odczytano wprost zawrotne prędkości wznoszenia, bo
rzędu 50 m/s. Były to na ogół wykresy barografów szybowców, które uległy wypadkom w
czasie wykonywania lotów w chmurach burzowych - właśnie wskutek obciążeń wywołanych
tak silnymi podmuchami.
6. Termika
Skoro zatrzymaliśmy się nad sprawami chmur kłębiastych i nać warunkami ich powstawania,
warto rozważyć zagadnienia termik w ogóle. Termika - są to prądy wznoszące, a więc to co
szybownika interesuje najbardziej. Cumulusy są zawsze niewątpliwą oznaką termiki, jednak może
się zdarzyć, że termika istnieje, a mimo to nic powstają chmury kłębiaste. Dzieje się tak wówczas,
gdy pionowe prądy powietrza nie osiągają poziomu kondensacji.
Rozważając sprawy termiki należy je najpierw usystematyzować Otóż termika może być
dwojakiego rodzaju, tj. wypracowana lub naniesiona. Różnica leży w przyczynach jej
powstawania i łączy sil bezpośrednio z rodzajem chwiejnej równowagi powietrza - wypracowanej
lub naniesionej. Ponadto i termika wypracowana, i termika naniesiona mogą być Cumulusowe lub
bezchmurne. Omówmy teraz kolejno poszczególne rodzaje termiki.

a. Termika wypracowana
Przy sprzyjających warunkach (dotyczy to rodzaju masy powietrza - o czym będzie mowa dalej)
powstawanie termiki wypracowanej zależy od stopnia nasłonecznienia terenu i od rodzaju podłoża.
Rozmaite typy podłoża rozmaicie się nagrzewają. Suchy piasek, łany dojrzałych zbóż, gleba
kamienista lub zaorana i wyschnięta gleba nagrzewają się szybciej, ale i szybciej stygną niż mokre
łąki, lasy, wilgotna gleba lub jeziora, rzeki itp. Nic więc dziwnego, że powietrze stykające się
bezpośrednio z takim uprzywilejowanym po względem nagrzewania terenem szybciej zwiększa
swoją temperaturę.
Takie ogrzane powietrze sąsiadujące z powietrzem chłodniejszym tworzy jak gdyby bąble, które
przy dostatecznie dużej różnicy temperatury odrywają się od powierzchni ziemi i zaczynają
wznosić. W ten sposób powstaje tzw. komin termiczny, tj. strumień wznoszącego się powietrza.
Komin ze wzrostem wysokości rozszerza się wskutek rozprężania się powietrza. U szczytu komina
powstaje chmura kłębiasta - pod warunkiem, że komin osiągnie poziom kondensacji.
To co zostało wyżej opisane jest kominem podłoża. Kominom tym warto poświęcić nieco więcej
uwagi. Ponieważ - jak wspomniano - są one związane z nagrzewaniem podłoża, dlatego istnieje
pewna regularność ich powstawania.

W latach trzydziestych znany meteorolog okresu międzywojennego dr Kochański przeprowadził
szereg szczegółowych obserwacji terenów szybowisk w Bezmiechowej i Ustianowej, które to
obserwacje pozwoliły na opracowanie mapy kominów. Mapa ta pozwalała na względnie pewne
odszukiwanie wznoszeń umożliwiających lot termiczny - oczywiście tylko w warunkach termiki
wypracowanej.
Rozważając zagadnienie kominów podłoża trzeba zwrócić uwagę na fakt pewnej cykliczności pulsacji - tych kominów. Stwierdzono na przykład, że komin podłoża jak gdyby wznawia swą
działalność co 7-14 minut. Można to wytłumaczyć następująco: teren uprzywilejowany pod
względem nagrzewania oddaje częściowo swoje ciepło powietrzu zalegającemu bezpośrednio nad
nim. Tworzy się wówczas rodzaj bąbla ciepłego powietrza - tak jak to już wyżej opisano. Gdy z
"bąbla" powstanie komin i znajdujące się w nim powietrze uniesie się, na jego miejsce spływa
cięższe i jeszcze nie nagrzane powietrze. Potrzeba pewnego czasu na to, aby ono z kolei ogrzało się
od podłoża i aby powstał nowy "bąbel".
Tyle o kominach podłoża. Są jeszcze inne kominy - tzw. kominy chmury. Są to prądy powietrza
wciąganego jak gdyby przez rozwijającą się chmurę kłębiastą. Taki komin chmury nie sięga

powierzchni ziemi, lecz zaczyna się na pewnej wysokości. Trzeba o tym pamiętać, aby w razie
nadmiernego obniżenia lotu szybowca nie stanąć przed koniecznością lądowania z braku prądów
wznoszących.
Dla wyczerpania zagadnienia wypada wspomnieć, że podczas występowania termiki spotykamy
nie tylko prądy wznoszące - a więc kominy termiczne, ale również prądy opadające, które niektórzy
nazywają studniami lub duszeniami. Są one znacznie bardziej rozległe od kominów, ale za to
prędkości pionowe opadającego w nich powietrza są także znacznie mniejsze. Łatwo to
wytłumaczyć. Skoro bowiem w pewnych miejscach powietrze intensywnie się wznosi, w innych
musi opadać, aby bilans był zamknięty. Ponieważ przy tym pole przekroju kominów jest znacznie
mniejsze od pola pozostałego (gdzie powietrze opada), więc i prędkość opadania powietrza jest
znacznie mniejsza, aby wydatki powietrza w kominach i w strefach "duszeń" były równe.
U schyłku dnia termicznego wznoszenia ustają, gdyż wyczerpuje się zapas energii cieplnej
dostarczanej przez południowe słońce. Wypracowana równowaga chwiejna powietrza ustępuje
miejsca równowadze stałej lub nawet przechodzi znów w równowagę chwiejną, z tym że teraz
powietrze wznosi się nad obszarami, które w ciągu dnia nagrzewały się wolniej i teraz dopiero
oddają ciepło. Szybko nagrzewające się za dnia tereny teraz wypromieniowały już swoje ciepło i
stały się chłodniejsze - a więc role się odwróciły.
W tym czasie chmury przestają być czynne i mimo że na niebie widać jeszcze Cumulusy, lot
termiczny jest już niemożliwy. Po pewnym czasie zaczyna się rozpad chmury. Opadające powietrze
ogrzewa się w miarę zmniejszania wysokości, a skroplona para wodna chmur odparowuje
przechodząc w stan gazowy. Chmury zanikają. Trzeba w związku z tym pamiętać, że istnienie w
tym okresie czasu Cumulusa nie jest gwarancją odnalezienia prądów wznoszących. Cumulus może
nie być już czynnym, a nawet może być w stadium rozpadu i wtedy napotkane pod nim prądy to
tylko prądy opadające - "duszenie".
b. Termika naniesiona
Termika naniesiona różni się od termiki wypracowanej przede wszystkim tym, że występuje
zawsze w połączeniu z dość silnym wiatrem (około 5-6 m/s) oraz napływem świeżych i chłodnych
mas powietrza arktycznego lub polarnego o równowadze chwiejnej (na ogół za frontami
chłodnymi lub okluzjami o charakterze chłodnym). Wyzwalanie prądów pionowych następuje tu
zarówno wskutek nagrzewania się chłodniejszego powietrza od cieplejszego podłoża (czynnik
termiczny), jak i wskutek wszelkiego rodzaju zawirowań i wymuszenia (czynnik dynamiczny)
powstałego podczas szybkiego ruchu powietrza. Zaznaczyć tu trzeba, że oba te czynniki - termiczny
i dynamiczny - wzajemnie się wspomagają i uzupełniają.
Termikę naniesioną łatwo jest także rozpoznać po chmurach, które mają na ogół postać większych
skupisk, a nie pojedynczych Cumulusów jak w przypadku termiki wypracowanej. Termice
naniesionej towarzyszą często szlaki lub prądy chmur kłębiastych. Szlaki takie stwarzają bardzo
dogodne warunki dla uzyskiwania dużych prędkości przelotowych oraz dużych odległości.
Termika naniesiona może przyjmować postać termiki Cumulusowej lub bezchmurnej - w
przypadku, gdy prądy pionowe nie osiągają poziomu kondensacji.

7. Masy powietrza
Kształtowanie się pogody korzystnej dla wykonywania lotów szybowcowych nie zależy jedynie od
nasłonecznienia lub wiatru - sprzyjających powstawaniu termiki, lecz także w bardzo znacznym
stopniu od zalegającej masy powietrza. Na początku niniejszego materiału zapoznaliśmy się z
podziałem powietrza na rozmaite masy, teraz omówimy cechy charakterystyczne tych mas.

Powietrze arktyczno-morskie (PAm). Powietrze to pochodzi z okolic Grenlandii i Szpicbergenu,
a więc znad terenów pól lodowych. Ponieważ są to tereny bardzo chłodne, więc zalegające nad nim
przez dłuższy czas powietrze osiąga niską temperaturę i równowagę stałą, jest przy tym czyste - a
więc ma dobrą przezroczystość. Zanim powietrze arktyczne dotrze w nasze rejony, musi przebyć
długą drogę nad Północnym Atlantykiem i Morzem Północnym. Przemieszczając się nad
cieplejszymi obszarami wodnymi powietrze to ogrzewa się w dolnych warstwach, w związku z
czym jego dotychczasowa równowaga stała zmienia się stopniowo w chwiejną. Docierając nad
nasze tereny powietrze to ma już równowagę chwiejną i sprzyja silnemu rozwojowi chmur
kłębiastych. Chmury te wypiętrzają się silnie i często przechodzą w chmury deszczowe lub
burzowe.
Ten typ napływających mas powietrza sprzyja wykonywaniu lotów szybowcowych, jednak dla
dłuższych przelotów nie jest zbyt korzystny, ponieważ silny rozwój chmur powoduje znaczne
pokrycie nieboskłonu - a zatem uniemożliwia podstawanie regularnych prądów wznoszących nad
rozległymi obszarami.

W okresie chłodniejszej pory roku masy te, gdy napłyną nad silnie wychłodzone podłoże Europy
Środkowej powodują tworzenie się mgły lub chmur warstwowych o bardzo niskiej podstawie.
Powietrze arktyczno-kontynentalne (PAk). Powietrze to nabiera swoich cech fizycznych
poprzez zaleganie nad polami lodowymi strefy podbiegunowej. W związku z tym jest silnie
wychłodzone, a co za tym idzie ma bardzo małą wilgotność bezwzględną. Jego przezroczystość jest
bardzo dobra.
Powietrze arktyczno-kontynentalne napływa do nas przez północne tereny Rosji. W lecie
przemieszczając się nad tymi obszarami ogrzewa się od cieplejszego podłoża zmieniając
równowagę na chwiejną. Nad naszymi terenami sprzyja powstawaniu termiki i ze względu na swą
niedużą wilgotność bezwzględną nie powoduje nadmiernego zachmurzenia chmurami kłębiastymi,
co z kolei nie utrudnia nasłonecznienia terenu. Powietrze to daje bardzo dobre warunki dla lotów
szybowcowych.
W okresie zimowym pod wpływem powietrza arktyczno-kontynentalnego utrzymuje się piękna,
bezchmurna, słoneczna pogoda przy silnych mrozach podczas nocy.
Powietrze polarno-morskie (PPm). Jest to powietrze, które przez dłuższy czas zalegało nad
powierzchnią mórz w strefie umiarkowanej. W związku z tym ma ono znaczną wilgotność
bezwzględną. Pod względem temperatury może ona być dość rozmaite zależnie od tego, czy
zalegało ono w północnej, czy też w południowej części strefy umiarkowanej. Stąd też pochodzi
jego dość znaczne zróżnicowanie pod względem cech fizycznych.
Można to sobie uświadomić tym łatwiej biorąc pod uwagę, że masy powietrza polarnego w ogóle
stanowią mieszaninę powietrza arktycznego, które przedostało się na południe od strefy
umiarkowanej, a w górnych warstwach stanowi często przemieszczone na północ powietrze
zwrotnikowe. Takie powietrze arktyczne, które przemieściło się na południe, przekształciło się w
powietrze polarne i jako takie przemieszcza się znów na północ, ma nawet swą własną nazwę:
powietrze polarno-powrotne.
Powietrze polarno-morskie świeże, tj. takie które napływa wprost znad Atlantyku ogrzewając się w
swych dolnych warstwach od jego ciepłego prądu, ma równowagę chwiejną - co wespół z dużą jego
wilgotnością sprzyja silnemu wypiętrzaniu się chmur kłębiastych, a więc także silnym opadom i
nawet burzom. Tak przedstawia się sytuacja w lecie, w zimie natomiast wypiętrzanie się chmur nie
następuje, jednak zachmurzenie jest na ogół dość duże, z tym jednak że w ciągu dnia ulega ono
zmianom - od całkowitego pokrycia do zupełnego rozpogodzenia lub odwrotnie.
Inaczej przedstawia się sytuacja, gdy nad nasze tereny napłynie powietrze polarno-powrotne, tj. z
południowej części strefy umiarkowanej. Jest to powietrze, w którym wskutek dłuższego
przebywania na południu wzrosła temperatura nie tylko w dolnych, ale i w górnych jego warstwach.
Ma ono w związku z tym równowagę stałą lub przynajmniej mniejszy spadek temperatury z
wysokością niż świeże powietrze polarno-morskie. W lecie powietrze polarno-morskie powrotne
powoduje zachmurzenie przez chmury warstwowe, w zimie natomiast sprzyja tworzeniu się mgieł.

Powietrze polarno-morskie należy do korzystnych dla szybownictwa, a w jego masach - przy
przeważających zachodnich wiatrach - ustanowiono znaczną liczbę przelotów szybowcowych.
Powietrze polarno-kontynentalne (PPk). Powietrze to nabiera swych cech poprzez zaleganie nad
kontynentem w strefie umiarkowanej, a więc nad obszarami Rosji lub Europy Zachodniej lub
Środkowej.
W pierwszym przypadku dotyczy to powietrza arktycznego, które napłynęło nad obszar Rosji, w
drugim przypadku dotyczy to powietrza polarno-morskiego, które napłynęło znad Atlantyku na
kontynent Europy. Wpływ podłoża kontynentalnego, które w porze letniej jest dość silnie nagrzane,
powoduje wzrost temperatury powietrza w jego dolnych warstwach, a więc wzrost pionowego
spadku temperatury i tym samym jego dużą chwiejność. Jeśli powietrze polarno-kontynentalne
przekształciło się z powietrza arktycznego, to wobec jego małej wilgotności powstają chmury
kłębiaste typu Cumulus humilis nie wypiętrzające się (chmura kłębiasta pięknej pogody), natomiast
gdy masa powietrza przekształciła się z powietrza polarno-morskiego, rozwój chmur kłębiastych
jest silny, a więc mamy do czynienia z silnymi opadami a nawet burzami.
Zimą powietrze polarno-kontynentalne charakteryzuje się na ogół bezchmurną pogodą i bardzo
niskimi temperaturami (wobec małej wilgotności i wychładzaniu się od podłoża).
Powietrze polarno-kontynentalne stwarza bardzo korzystne warunki dla lotów szybowcowych
umożliwiając wykonywanie przelotów, przy czym jeśli towarzyszą mu słabe wiatry, to ten typ
pogody nadaje się specjalnie do przelotów po trasach zamkniętych (trójkąty i loty docelowopowrotne). Jeśli powietrze polarno-kontynentalne przekształciło się z polarno-morskiego, można
także liczyć się z korzystnymi warunkami do realizacji szybowcowych lotów wysokościowych
(chmurowych).
Powietrze zwrotnikowo-morskie (PZm). Są to masy powietrza kształtujące się - jak sama nazwa
wskazuje - w pobliżu zwrotnika i nad powierzchnią oceanu. W związku z tym powietrze to jest
dość silnie i jednolicie ogrzane, a przy tym ma bardzo dużą wilgotność bezwzględną.
W zasadzie jest to powietrze o równowadze stałej. Jedynie w czasie lata, gdy nagrzewanie gruntu
jest zdecydowanie silniejsze niż wody, powietrze zwrotnikowo-morskie nagrzewa się w dolnych
swych warstwach silniej, a więc wzrasta pionowy spadek temperatury i rozpoczyna się chwiejność.
Powstają wtedy wypiętrzone chmury kłębiaste i burzowe, którym towarzyszą silne przelotne opady.
Typ pogody kształtujący się w tym powietrzu sprzyja wykonywaniu chmurowych lotów
wysokościowych (uwaga - niebezpieczne!) lub lotów termicznych w rejonie lotniska. Wznoszenia
pod podstawą chmury nie są zbyt duże i należy się liczyć z dużym zachmurzeniem towarzyszącym
znacznemu rozwojowi chmur typu Cumulus congestus i Cumulonimbus, co powoduje
"wygaszanie" termiki cieniem chmur. Pozostaje wtedy jedynie zdecydować się na lot chmurowywysokościowy lub... lądować. W zimie powietrze zwrotnikowo-morskie powoduje odwilże przy
dużym zachmurzeniu niskimi chmurami warstwowymi albo mgle.

Powietrze zwrotnikowo-kontynentalne (PZk). I w tym przypadku nazwa mówi sama za siebie.
Powietrze to kształtuje się nad terenami Północnej Afryki lub Bliskiego Wschodu (Małej Azji lub
Arabii). Charakteryzuje się ono złą przezroczystością, dużą wilgotnością bezwzględną i bardzo
wysoką temperaturą.
Pogoda, która się w tym powietrzu kształtuje, zależy bezpośrednio od temperatury podłoża, nad
które powietrze to napływa. Jeśli podłoże jest gorące, to powietrze nabiera równowagi chwiejnej,
czemu z kolei towarzyszy rozwój chmur kłębiastych i burzowych (burze bywają częste). Jeśli
podłoże jest chłodniejsze od napływającego powietrza, występuje wówczas równowaga stała, przy
czym sprzyja to tworzeniu się mgieł. Na ogól nie jest to powietrze sprzyjające wykonywaniu lotów
szybowcowych, choć nie można go wykluczyć całkowicie - oczywiście pod warunkiem, że
występuje równowaga chwiejna.
Rozpoznanie masy powietrza, która aktualnie zalega nad terenami gdzie się znajdujemy, pozwala
przy pewnej wprawie ocenić możliwości wykonywania szybowcowych lotów wyczynowych. Nie
należy się do tego zabierać zbyt pochopnie, a zawsze - kiedy tylko jest to możliwe - zwracać się o
poradę do najbliższej placówki służby meteorologicznej.
Przedstawiona powyżej charakterystyka poszczególnych mas powietrza jest bardzo pobieżna.
Należy przy tym pamiętać, że tak jak fronty nie występują w formie ściśle odpowiadającej ich
schematom, tak i masy powietrza mogą - pomimo zaliczenia ich do tej czy innej grupy - mieć
większą lub mniejszą wilgotność, wyższą lub niższą temperaturę itp. Tak więc nietrudno pomylić
się w przewidywaniu pogody i jej przydatności do lotu szybowcowego. Dodatkowo - należy zawsze
pamiętać o wpływach lokalnych czynników, które zwłaszcza w terenie górskim lub nadbrzeżnym są
zwykle niemal decydujące.
8. Prądy zboczowe
Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że dla pilota szybowcowego jedynie pogoda
termiczna stanowi gwarancję możliwości wykonywania lotów - oczywiście mowa tu o lotach
żaglowych a nie ślizgowych. Tak jednak nie jest. Oprócz lotów termicznych istnieją jeszcze dwa
inne rodzaje lotów, a to zboczowe i falowe.
Zarówno w przypadku prądów zboczowych, jak i falowych ich pochodzenie jest natury
dynamicznej. Rozważmy je kolejno.
Gdy wiatr - a więc przemieszczające się poziomo powietrze - natrafi na przeszkodę, np. w postaci
zbocza górskiego, musi ją pokonać. Wiatr opływając zbocze zmienia swój kierunek (w płaszczyźnie
pionowej). Pojawia się pionowa składowa prędkości wiatru, która nie jest niczym innym jak
właśnie prądem wznoszącym umożliwiającym wykonywanie lotu żaglowego na szybowcu.
Najlepiej wyjaśnia to rysunek 16.

Nietrudno się domyślić, od czego zależy wielkość prądu wznoszącego i jego zasięg pionowy.
Czynnikami tymi są: wiatr - a więc jego prędkość i kierunek w stosunku do przeszkody, oraz sama
przeszkoda - a więc jej wysokość oraz kształt jej przekroju pionowego (nachylenie zbocza) i
poziomego. Są to sprawy raczej aerodynamiki a nie meteorologii, jednak dla pełniejszego ujęcia
tematu poświęćmy im chwilę uwagi.
Wielkość prądu wznoszącego rośnie wraz ze wzrostem prędkości wiatru i jest tym większa, im
kierunek wiatru jest bardziej zbliżony do prostopadłego do zbocza góry. Nie znaczy to jednak, że
im silniejszy jest wiatr, tym lepiej. Bardzo silne bowiem wiatry utrudniają wykonywanie lotów
zboczowych ze względu na powodowanie lokalnych zawirowań, a więc burzliwości przepływu
(turbulencji), co z kolei stwarza duże trudności pilotożowe.
Im większa jest wysokość góry (oczywiście wysokość względna, tj. ponad otaczający ją teren), tym
większy jest zasięg pionowy prądu wznoszącego. Inaczej ma się sprawa z nachyleniem zbocza.
Tutaj istnieje pewne optimum nachylenia (zależne także od prędkości wiatru), dla którego tworzą
się maksymalne prędkości wznoszeń. Prędkości te maleją, gdy nachylenie zbocza przekracza
wartość optymalną lub gdy jest od niej mniejsze.
Trzeba jeszcze dodać, że do wykonywania lotów żaglowych najkorzystniejsze są zbocza długie,
gdyż nie zmuszają pilota do stałych nawrotów w celu utrzymania się w strefie wznoszeń.
Pozostaje do omówienia kształt poziomego przekroju góry. Zbocze stanowiące w poziomym
przekroju łuk jest korzystniejsze dla lotów żaglowych, gdy jego strona nawietrzna jest ustawiona w
stosunku do wiatru wklęsłością. Daje to w wyniku lokalny wzrost prędkości wiatru, a więc także
wzrost prędkości wznoszenia oraz jego zasięgu. Ustawienie zbocza wypukłością pod wiatr jest
niekorzystne i zmniejsza prędkość wznoszenia oraz jego zasięg (rys. 17).

W naszych warunkach można przyjąć, że wykonywanie lotów żaglowych zboczowych jest
najwygodniejsze przy prędkościach wiatru rzędu dziesięciu metrów na sekundę oraz przy
nachyleniach zbocza około 30-35°. Pionowy zasięg wznoszeń wynosi wtedy około 1/3 wysokości
względnej zbocza.
Warto wspomnieć, że często wznoszenia powstające na drodze dynamicznej mogą występować
równocześnie ze wznoszeniami termicznymi. Stwarza to bardzo dogodne warunki dla lotów
szybowcowych, ponieważ z jednej strony ułatwia wyzwalanie się prądów termicznych poprzez
nadanie im początkowej prędkości pionowej, z drugiej natomiast pozwala pilotowi szybowcowemu
na "oderwanie się" od zbocza i rozpoczęcie przelotu. Zbocza górskie niejednemu pilotowi pomogły
w przetrwaniu chwilowego kryzysu termicznego, a następnie ułatwiły dalsze kontynuowanie
przelotu.

Czytelnikowi może wydawać się, że zagadnieniom prądów zboczowych poświęcam zbyt wiele
uwagi. Nie dzieje się to jednak bez przyczyny. Pierwszą z nich jest fakt, że w początkowym okresie
rozwoju szybownictwa był to jedyny sposób wykonywania żaglowych lotów na szybowcach i jako
taki zawsze już pozostanie sposobem klasycznym, choć dziś utracił niemal całkowicie swoje
pierwotne znaczenie. Druga przyczyna jest niemal ważniejsza od pierwszej. Zrozumienie bowiem
zasady opływu powietrza na zboczu ułatwia zrozumienie mechanizmu powstawania wznoszeń typu
falowego. Aby to było możliwe, trzeba zwrócić uwagę nie tylko na to, co dzieje się w bezpośredniej
bliskości zbocza, lecz sięgnąć nieco dalej.
9. Prądy falowe
Wzrost prędkości przepływającego nad zboczem powietrza powoduje, wraz ze wzrostem ciśnienia
dynamicznego strugi powietrza, spadek ciśnienia statycznego w tej strudze. To z kolei jest
przyczyną zwężenia się przepływającej nad zboczem strugi powietrza. W ten sposób zostaje
zapoczątkowany ruch falowy powietrza, który jest wynikiem sumowania się prędkości postępowej i
prędkości pionowej ruchu drgającego poszczególnych cząstek powietrza. Ruch taki jest możliwy w
masie powietrza o równowadze stałej. Dla lepszego zrozumienia - ściślej mówiąc dla lepszego
wyobrażenia sobie, jak to wygląda - radzę przypomnieć sobie powstawanie takich właśnie fal na
powierzchni wody za kamieniem leżącym na dnie nurtu płytkiej rzeczki.
Zjawisko ruchu falowego przedstawia się prosto i przejrzyście, gdy prędkość wiatru jest ustalona, a
przeszkodę wywołującą ruch falowy stanowi pojedyncze pasmo górskie (rys. 18). Inaczej
przedstawi się sytuacja, gdy pasm górskich będzie kilka lub gdy dodatkowo będzie się zmieniać
prędkość wiatru. Możemy wtedy mieć do czynienia ze zjawiskiem nakładania się fal, a więc z ich
interferencją. Wskutek interferencji następne fale mogą powiększać się (gdy się dodają) lub zanikać
(gdy się odejmują). Przy stałej (oczywiście) odległości pasm górskich zmiana prędkości wiatru
może wpłynąć na sumowanie się lub odejmowanie amplitudy falowania.

Teraz, gdy zapoznaliśmy się z warunkami powstawania ruchu falowego, zastanówmy się kiedy
może on mieć znaczenie dla lotów szybowcowych. Ponieważ w Polsce przeważająca większość
pasm górskich układa się równoleżnikowo z zachodu na wschód, zaś zjawisko fali nabiera
znaczenia na zawietrznej stronie gór, stąd prosty wniosek, że warunkiem powstawania fali jest silny
wiatr południowy (czasami południowo-zachodni) zwany u nas popularnie wiatrem halnym.
Długotrwałe obserwacje wskazują na to, że z dobrymi warunkami dla lotów falowych należy się
liczyć, gdy ośrodek niżowy znajduje się na zachód od Polski, a do naszego terytorium zbliża się
front chłodny lub front zokludowany (rys. 19).

Najczęstsze i najlepsze warunki dla lotów falowych występują zwykle późną jesienią i wczesną
wiosną. Zwykle ma to miejsce, gdy wieje wiatr halny. Ciepłe i wilgotne powietrze
przemieszczające się szybko z południa napotyka przeszkodę w postaci łańcucha górskiego.
Przekraczając go wznosi się, czemu towarzyszy oziębienie i związana z nim kondensacja pary
wodnej, a z nią opady na nawietrznych stokach gór (południowych). W ten sposób przed szczytami
gór na stronie nawietrznej powstaje tzw. mur halniakowy. Kończy się on na linii grzbietów gór. Po
stronie zawietrznej - a więc nad północnymi stokami gór - powietrze opada, a opadając ogrzewa się.
Zachmurzenie znika i pozostaje tylko silny ciepły wiatr.
A jak wygląda zachmurzenie na zawietrznej stronie gór? Powietrze wprawione w ruch falowy
powoduje powstawanie chmur "stojących" o budowie soczewkowatej. Powstają one na "szczytach"
poszczególnych fal (rys. 20). W miejscach, w których wznoszące się ciepłe powietrze (teraz
pozbawione znacznej ilości wilgoci) osiągnie poziom kondensacji, tworzą się chmury. Chmury te
nieomylnie wskazują wierzchołki fal. Poza szczytami fal powietrze zaczyna opadać i dlatego
chmury już dalej nie tworzą się.

Tak właśnie powstają soczewkowate chmury pochodzenia falowego - Altocumulus lenticularis
(patrz również rys. 9e). Łatwo je rozpoznać po charakterystycznym kształcie i po tym, że nie
przesuwają się z wiatrem (silnym), lecz pozostają stale w tym samym miejscu. Chmury te mogą być

nieraz bardzo wysokie i składać się z kilku jak gdyby pięter.
To jest niepełny opis zachmurzenia towarzyszącego warunkom sprzyjającym wykonywaniu lotów
falowych. Na niedużych wysokościach pojawiają się także inne chmury. Są to chmury typu
Fractocumulus (Cumulus postrzępiony) i oznaczają położenie tak zwanych rotorów. Rotory są to
miejsca silnych zawirowań na zawietrznej stronie gór. Gdyby uciec się do analogii z zafalowaniem
wody mijającej kamień na dnie rzeki, można by przyrównać rotory do tzw. wiru dennego.
Burzliwość powietrza w rotorach jest bardzo duża i dostanie się w nie na szybowcu lub w zespole
szybowiec-samolot prowadzi - w najlepszym razie - do dużych trudności pilotażowych, zerwania
linki holowniczej, a nawet może zagrażać wytrzymałości szybowca. Nie znaczy to jednak, aby
rotory były "złem koniecznym". Znajomość zjawisk meteorologicznych i duża praktyka w lotach
falowych pozwala niekiedy na wykorzystanie wznoszeń towarzyszących rotorom w celu
nawiązania kontaktu z falą.
Występowanie wznoszeń typu falowego ma dla szybownictwa bardzo duże znaczenie. Powstają
wtedy warunki umożliwiające uzyskanie znacznych wysokości lotu. Lot wysokościowy na fali jest
wielokrotnie łatwiejszy i bezpieczniejszy od lotu w wypiętrzonej chmurze kłębiastej, a możliwa do
uzyskania wysokość jest nie mniejsza, a nawet często bywa większa niż w chmurze (Cu cong.).
Najistotniejsze jest chyba jednak to, że uzyskanie dobrego wyniku lotu jest stosunkowo pewne,
gdyż zjawisko falowania nieomal widać (wg rozmieszczenia chmur), a sama obecność
soczewkowatych chmur niedwuznacznie świadczy o istnieniu prądów wznoszących. Przy tym
wszystkim lot odbywa się z widocznością ziemi, więc pilot przy wyszukiwaniu wznoszeń łatwo
może posługiwać się orientacją wzrokową.
Zresztą loty falowe nie tylko pozwalają na uzyskiwanie dużych wysokości. Czasem wykonywane
są także przeloty falowe. W takich przypadkach pilot kontynuuje lot wzdłuż poszczególnych
zafalowań i zwykle kończy go lotem ślizgowym z wiatrem uzyskawszy poprzednio dużą wysokość,
którą w końcówce lotu zamienia na kilometry odległości.
Dla uzupełnienia wiadomości o warunkach sprzyjających lotom falowym warto dodać, że zjawisko
falowania - na tyle silne, aby mogło być wykorzystane przez szybowiec - sięgać zwykło wysokości
kilku tysięcy metrów, a czasem nawet kilkunastu tysięcy metrów.
10. Przewidywanie pogody
Po zapoznaniu się z zasadami ruchu powietrza, z zagadnieniem wody w atmosferze, z chmurami
oraz frontami i masami powietrza czas przejść do spraw związanych z określeniem stanu pogody i z
jej przewidywaniem.
Są to trudne i bynajmniej nie proste sprawy. Stosunkowo najłatwiej ocenić pogodę i - w naszym
przypadku - jej przydatność do wykonywania lotów szybowcowych w zasięgu wzroku. W ocenie
tej decydującą rolę odgrywa rodzaj zachmurzenia, obserwacja wiatru i zmian temperatury. Dla
określenia naszych przewidywań zasadnicze znaczenie mają obserwacje zmian tych czynników,
przy czym bardzo duże znaczenie ma tu dodatkowo obserwacja zmian ciśnienia.

Dzięki tym obserwacjom jesteśmy w stanie sklasyfikować pogodę, a nawet przewidzieć jej
ewentualne zmiany. Niestety jest to metoda bardzo niedokładna, a stworzona na jej podstawie
prognoza może mieć jedynie co najwyżej orientacyjny charakter. Znacznie dokładniej możemy
ocenić pogodę i jej ewentualne zmiany na podstawie mapy synoptycznej.
Co to jest mapa synoptyczna? - Jest to taka mapa, na którą naniesiono dane obserwacyjne z
rozmaitych stacji meteorologicznych rozrzuconych w terenie. Każda z tych stacji prowadzi w
określonym czasie obserwacje i podaje je innym stacjom do wiadomości, Z zebranych w ten sposób
informacji dowiadujemy się: jakie jest zachmurzenie, tj. jaka jest jego wielkość, podstawa i jaki jest
rodzaj chmur, jaki jest kierunek i prędkość wiatru, temperatura, widzialność, ciśnienie i jego
tendencja (wzrost, spadek). Mając te dane dla różnych punktów w terenie dysponujemy jak gdyby
mapą przeglądową pogody.
Łącząc z kolei na tej mapie miejscowości o jednakowym ciśnieniu wykreślamy izobary, a
następnie uwzględniając dodatkowo temperaturę i zachmurzenie możemy wykreślić linie frontów.
To już pozwala nie tylko określić pogodę, np. na zamierzonej trasie przelotu, ale także wnioskować
o mogących nastąpić jej zmianach - a więc pozwala na stworzenie prognozy pogody. Tymi
zagadnieniami zajmuje się szeroka i niezwykle interesująca gałąź meteorologii - meteorologia
synoptyczna.
Sposób nanoszenia czynników i zjawisk meteorologicznych obserwowanych na stacji oraz wykaz
najważniejszych znaków podają zamieszczone rysunki 21, 22 i 23.
Nie łudźmy się! - Z tego skromnego materiału na pewno nie nauczymy się przewidywania pogody.
Mimo to jednak poświęćmy chwilę uwagi najważniejszym zasadom zmierzającym do tego celu.
Patrząc na mapę synoptyczną w pierwszym rzędzie rzuca się w oczy układ izobar z ośrodkami
wysokiego ciśnienia i niskiego ciśnienia. Znając rozkład kierunku wiatrów w wyżu i niżu
barometrycznym względnie łatwo możemy wywnioskować, z jaką masą powietrza mamy do
czynienia, lub też z prędkości wiatru jesteśmy w stanie z grubsza na pierwszy rzut oka przewidzieć,
jakie masy powietrza zbliżają się do nas. Patrząc dokładniej na mapę ugruntowujemy pierwsze
rozpoznanie masy powietrza odczytując takie dane jak temperaturę i widzialność. Także od razu
możemy stwierdzić wielkość i rodzaj zachmurzenia (rys. 24).
Równie widoczne jak układ izobar są też linie frontów podane umownymi znakami w kolorach
(czerwony - front ciepły, niebieski - front chłodny, fioletowy - front zokludowany). Już na pierwszy
rzut oka widać, którędy one przebiegają. W ślad za tym pierwszym spojrzeniem na mapę idzie
dalsze - odszukujemy rodzaj i wielkość zachmurzenia, ewentualne opady i różnice temperatury
powietrza przed i za frontem.
Niestety, nie wystarczy rozpoznać pogodę na podstawie mapy. Niezależnie od tego trzeba zdać
sobie sprawę, że mapa "żyje", a naniesione na niej układy przemieszczają się, rozbudowują lub
zanikają. To jednak jest już zagadnienie trudniejsze. Aby z niego znaleźć wyjście, trzeba porównać
aktualną mapę pogody z poprzednimi mapami. Wtedy dopiero będzie nam łatwiej przewidzieć
pogodę

Wiedza o szybowowcu
MATERIAŁY l TECHNOLOGIA
1. OGÓLNE WIADOMOŚCI O MATERIAŁACH
Do budowy szybowców stosowane są tylko materiały o jakości sprawdzonej na podstawie wymagań i
postanowień odpowiednich warunków technicznych. W tym celu z materiałów tych pobierane są
próbki,kierowane do laboratoriów wytrzymałościowych i analitycznych. Instytucje te wystawiają
odpowiednie orzeczenia, będące podstawą do cechowania materiałów za pomocą odbicia stempli, barwienia,
przywieszek lub świadectw materiałowych.

Zależnie od rodzaju i jakości, badane materiały mogą być podzielone na różne kategorie wytrzymałościowel
lub jakościowe. Okres ważności orzeczenia o przydatności niektórych materiałów (np. klejów i
lakierów)może być ograniczony. Materiały sklasyfikowane jako lotnicze powinny być przechowywane w
warunkachokreślonych odpowiednimi przepisami lub instrukcjami składowania. W następstwie
niespełnianiaobowiązujących wymagań materiały lotnicze mogą stracić świadectwa jakości.

2. DREWNO
Do niedawna drewno było głównym materiałem służącym do budowy szybowców. Obecnie w dalszym
ciągu zaliczane jest ono do materiałów podstawowych, jednak straciło swój prymat, w wyniku coraz
szerszego stosowania nowych tworzyw, takich jak laminaty z włókna szklanego oraz z włókna węglowego i
innych. W naszych warunkach do budowy szybowców stosuje się, głównie drewno sosnowe, brzozowe i
jesionowe. Z drewna sosnowego wykonywane są główne elementy i zespoły konstrukcji, brzoza służy do
wyrobu wodoodpornych sklejek lotniczych, natomiast z jesionu wykonuje się podkładki pod silnie obciążone
okucia oraz płozy.
W przeciwieństwie do sosny od drewna jesionowego wymaga się grubych, a więc rzadkich słojów, z
którymi w parze występuje dobra elastyczność tego drewna. Drewno jesionowe stosowane jest, w bardzo
małych ilościach, w postaci przekładek warstwowych w pasach dźwigarów przy nasadzie skrzydła oraz na
podkładki pod okucia (gdy na drewno jest wywierany duży nacisk). Niekiedy z drewna jesionowego
wyrabiane są płozy, które stosowane są w szybowcach coraz rzadziej.

3. SKLEJKI
Sklejki lotnicze powstają przez sklejenie nieparzystej liczby oklein (warstw), wytwarzanych przez
obtaczanie bali drewna na specjalnych strugarkach. Okleiny układane są w arkuszu kolejno w ten sposób,
aby kierunki ich słojów krzyżowały się ze sobą pod kątem 90° (rys. 20). Stąd kierunki słojów w okleinach
zewnętrznych arkusza są zawsze do siebie równoległe i dlatego sklejka odznacza się większą
wytrzymałością w kierunku słojów.

4. KLEJE
Do łączenia części szybowców stosuje się kleje do drewna, kleje do laminatów, kleje do tkanin
pokryciowych oraz kleje uniwersalne, stosowane dla celów drugorzędnych. Klej lotniczy powinien mieć
odpowiednią wytrzymałość, odporność na zmienne oddziaływanie czynników zewnętrznych (temperatura,
wilgotność, ciecze itp.), odporność na obciążenia zmienne oraz długą trwałość. Nie pozostają także bez
znaczenia takie własności, jak łatwość uzyskania kleju, niska cena, łatwość posługiwania się klejem, długi
czas zdatności przygotowanej porcji kleju oraz tolerancyjność na wartości docisków i na warunki
klimatyczne w pracowni. Przykłady typowych prób wytrzymałościowych przedstawione są na rysunku 22.
Od klejów przeznaczonych do łączenia drewna i sklejek wymagana jest wytrzymałość na ścinanie spoiny
około 100 kG/cm2. Przyjmuje się zasadę, że spoina musi być silniejsza niż materiał, który klei.
Ważne jest także zapewnienie spoinie odpowiednio wysokiego docisku, którego wartość, zależnie od
rodzaju kleju, wynosi od 0,8 do 4,0 kG/cm2. Czasy stosowania docisków wynoszą przy klejeniu na zimno od
6 do 24 godzin. Po zdjęciu zacisków wymagane jest sezonowanie, polegające na wstrzymaniu się od dalszej
obróbki przez okres równy zwykle podwójnemu czasowi trzymania w zaciskach. Obecnie znajdują się w
zastosowaniu wyłącznie kleje syntetyczne z żywic sztucznych, w użytkowaniu jednak znajdują się jeszcze
szybowce budowane przy użyciu organicznego kleju kazeinowego.

5. LAMINATY
Laminaty są to powłoki warstwowe z żywic poliestrowych i epoksydowych wzmocnionych włóknem
szklanym. Włókno szklane stosowane jest w nich w postaci tkanin oraz pasm, zwanych rowingami. O
zastosowaniu laminatów w konstrukcjach szybowcowych zadecydowały następujące właściwości
laminatów:
– wysoka wytrzymałość,
– odporność na działanie czynników zewnętrznych,
– zdolność zachowania uformowanego przy wytwarzaniu kształtu,
– możliwość wiernego odwzorowania kształtów z foremnika,
– uzyskiwanie idealnie gładkich powierzchni zewnętrznych powłok,
– mniejsza pracochłonność w porównaniu z innymi metodami wytwarzania,
– stosunkowo prosta konstrukcja i technologia szybowców z laminatów.
Do wytwarzania zespołów szybowców laminatowych stosowane są specjalne, najczęściej wklęsłe,
foremniki, w których układa się i kolejno przesyca żywicą warstwy tkanin z włókna szklanego, nadając im
przy tym wymagany kształt. Z chwilą stwardnienia żywic sztywne już elementy wyjmowane są z
foremników I kierowane do dalszej obróbki. Strona licowa elementów, która podczas wytwarzania
przylegała do foremników, odznacza się dużą gładkością. Do wytwarzania laminatów niezbędne są
następujące składniki:
– tkaniny z włókna szklanego o różnych rodzajach splotów i różnych gramaturach (ciężarach
jednostkowych),
– rowing szklany w postaci podłużnych pasm, składających się z bardzo cienkich nitek,
– żywice epoksydowe, rzadziej poliestrowe, do przesycania tkanin i rowingu oraz do łączenia oddzielnie
wykonanych części ze sobą,
– utwardzacze do tych żywic, mieszane z żywicami bezpośrednio przed procesem laminowania,
– tworzywa przekładkowe stosowane do usztywniania powłok, które wlaminowuje się między warstwy
tkanin (są to sztuczne tworzywa spienione lub tworzywa o budowie ulowej),
– wypełniacze do żywic stosowanych do klejenia, zwłaszcza przy niezbyt dokładnym spasowaniu
powierzchni lub przy połączeniu z pogrubioną spoiną.

Tkaniny wytwarzane są o różnych splotach odpowiednio ukierunkowanych i mają właściwość formowania
się na skomplikowanych pod względem kształtu foremnikach. Grubość i wytrzymałość laminatu zależy
przede wszystkim od rodzaju i liczby nałożonych tkanin. Przykłady splotów tkanin z włókna szklanego
pokazane są na rysunku 23. Pasma rowingu stosuje się w miejscach wymagających pogrubienia przekroju
(np. krawędzie elementów, wykrojów), a głównie do przenoszenia większych obciążeń liniowych (pasy
dźwigarów, podłużnice).
Początkowo w budowie szybowców stosowano laminaty niewytrzymałościowe, z których wykonywane
były kołpaki przodu kadłuba, różne osłony, przejścia aerodynamiczne itp. Obecnie wytwarzane są z
laminatów całe konstrukcje, przy czym stosuje się głównie żywice epoksydowe. Żywica epoksydowa
Epidian 52. Jest to żywica pochodzenia krajowego powstała na bazie żywicy Epidian5. Stosowana jest ona
wraz z utwardzaczem Z-l. Oba składniki dostarczane są w stanie ciekłym, a łączy się je bezpośrednio przed
użyciem.
Żywica epoksydowa Epikote 162. Jest to żywica importowana, stosowana z utwardzaczem Laromin C 250.
Żywica i utwardzacz dostarczane są w stanie ciekłym, a łączy się je bezpośrednio przed przystąpieniem do
laminowania. Czas przydatności przygotowanej kompozycji wynosi kilkadziesiąt minut. Żywica Epikote 162
stosowana jest równolegle z krajową żywicą Epidian 52.
Kleje do łączenia laminatów. Do łączenia ze sobą oddzielnych części laminatowych stosowane są kleje
przyrządzane z omawianych tu podstawowych żywic epoksydowych. Zależnie od potrzeby dodawane są do
tych żywic odpowiednie wypełniacze, zwłaszcza zaś gdy występują tzw. pogrubione spoiny lub gdy istnieje
trudność z dokładnym dopasowaniem łączonych powierzchni. Drobno cięty rowing i płatki bawełniane
zwiększają wytrzymałość połączenia, mikrobalon natomiast (lekki drobny proszek) stosowany jest do
dobrego wypełnienia grubej spoiny. Krzemionka koloidalna dodawana jest do masy kleju w celu
zapobieżenia wyciekaniu ze spoin świeżo naniesionego kleju. Często stosuje się jednocześnie kilka z
wymienionych tu dodatków.
Przed klejeniem powierzchnie laminatów powinny być oczyszczone z tłuszczów i lekko przetarte papierem
ściernym. Klej nakłada się na obie powierzchnie łączone. Klejenie nie wymaga stosowania kontrolowanych
docisków, jak to praktykowane jest z reguły podczas klejenia elementów drewnianych.
Przebieg laminowania. Dla większości elementów, a głównie dla tych, od których wymagana jest duża
gładkość i dokładność odwzorowania, stosowane są foremniki wklęsłe. Oznacza to, że zewnętrzne
powierzchnie wykonywanych elementów przylegają bezpośrednio do foremnika. Aby zapobiec
przylaminowaniu tkaniny do foremnika, powierzchnie jego oczyszcza się i pokrywa odpowiednią warstwą
rozdzielczą (np. wosk polietylenowy z rozcieńczalnikiem "tri"). Na warstwę rozdzielczą może być teraz
naniesiona emalia kryjąca, która łączy się z licem wykonywanego laminatu. Dzięki temu staje się zbędne
późniejsze lakierowanie całego zespołu szybowca.
Po wyschnięciu warstwy emalii przystępuje się do właściwego laminowania. W tym celu konieczne jest
wcześniejsze przygotowanie odcinków tkanin z włókna szklanego. Rodzaj tkaniny, jej gramatura i sposób
złożenia podczas formowania elementu podane są na rysunkach wykonawczych. Odcinki tkanin układa się
na zakładkę, której szerokość wynosi kilka centymetrów.
Wytwarzanie laminatu odbywa się w sposób ciągły (bez przerw w pracy) przy przestrzeganiu zachowania
czasu przydatności dostarczanych porcji żywicy z utwardzaczem. Nakładanie żywicy na foremnik, a
następnie przesycanie nią układanych warstw tkanin odbywa się ręcznie przy użyciu krótkiego twardego
pędzla. Jeżeli pomiędzy warstwy tkanin ma być wlaminowana warstwa przekładkowa w postaci
spienionego tworzywa, to ze względu na jego porowatość może być dodany do żywicy mikrobalon, który
zakryje otwarte pory na powierzchniach przekładki piankowej.
Bezpośrednio po wlaminowaniu przekładki piankowej (tzn. po zakryciu jej warstwą tkaniny) konieczne jest
wywarcie lekkiego nacisku, zapewniającego dobre ułożenie się przekładki i przyjęcie przez nią wymaganego
kształtu. Nacisk taki wywiera się metodą podciśnieniową. Polega ona na tym, że całość przykrywa się
szczelnie dopasowaną przeponą (z grubszej folii), do której podłączone są giętkie przewody od pompy
podciśnieniowej.
Do zapewnienia dobrego uformowania pokrycia wystarcza podciśnienie około 0,5-0,7 kG/cm2. Sposób
układania poszczególnych warstw podczas laminowania przedstawiony jest na rysunku 24.
Podczas procesu laminowania wymagane jest przestrzeganie w pomieszczeniu odpowiedniej klimatyzacji.
Minimalna temperatura powietrza wynosi 20°C, a wilgotność względna nie może być większa niż 85%.

Rys. 24. Wykonywanie laminatowego pokrycia skrzydła na
foremniku
l – warstwa rozdzielcza,
2 – warstwy laminowanych tkanin,
3 – przekładka piankowa,
4 – warstwa rozdzielcza z folii,
5 – siatka nylonowa,
6 – przepona poliwinylowa,
7 – przewody od pompy podciśnieniowej

W omówiony tu sposób wytwarzane są głównie pokrycia skrzydeł i usterzeń szybowców oraz ścianki
dźwigarów i kadłubów. Odmienny przebieg ma proces budowy dźwigara. Dźwigar wykonywany jest z
dwóch połówek, górnej i dolnej. Obie połówki wykonywane są w korytkowych foremnikach (rys. 25, 1) przy
zastosowaniu docisku metodą podciśnieniową. Dalsza operacja polega na wlaminowywaniu do obu połówek
pasm rowingowych spełniających rolę pasów dźwigara (rys. 25, 2). Pasma rowingu odwijane są ze szpulek
(rys. 25, 3), a następnie poddawane są dokładnemu przesycaniu żywicą w specjalnym urządzeniu (rys. 25,4)
I jednocześnie łączone w jedno pasmo o odpowiednio większym przekroju (rys. 25, 2). Podczas wyciągania
pasm z urządzenia przesycającego, pasma są układane wewnątrz połówek dźwigara i dociskane wałkiem
(rys. 25, 5). Każdy z pasów dźwigara składa się więc z określonej liczby pasm rowingu, przy czym im bliżej
części nasadowej dźwigara, tym więcej pasm rowingu zawiera pas. Następną czynnością jest wklejanie do
pionowych ścianek dźwigara lekkiego wypełniacza piankowego (rys. 25, 7) i zalaminowanie wnętrza
połówek jedną warstwą tkaniny (rys. 25,6). Wykonane w ten sposób obie połówki mogą być teraz sklejone
ze sobą kołnierzami (rys. 25,8). Proces utwardzania laminatów i ich połączeń klejowych składa się z około
dziesięciogodzinnego procesu żelowania żywicy i z około jednodobowego procesu utwardzania wstępnego.
Po upływie tego okresu możliwe jest wyjęcie elementu z foremnika. Pełne o utwardzenie żywicy następuje
dopiero po kilku dobach. Obok wielu niezaprzeczalnych zalet konstrukcje laminatowe odznaczają się jednak
poważną cechą ujemną, a jest nią brak odporności na działanie podwyższonych temperatur otoczenia.
Występowaniu tego zjawiska zapobiega się przez sezonowanie gotowych zespołów szybowca w komorach,
w których temperatura wynosi kilkadziesiąt stopni. Ten zabieg powoduje przesunięcie krytycznych zjawisk
w kierunku wyższych temperatur, nie występujących podczas użytkowania szybowca.
Niezależnie od tego konstrukcje laminatowe lakierowane są na kolor biały, a na górnych powierzchniach

skrzydeł nie stosuje się umieszczania znaków rozpoznawczych, aby w ten sposób chronić je przed
oddziaływaniem silnej operacji słonecznej.

6. METALE
Liczba elementów metalowych w konstrukcji szybowca jest różna i zależy od rodzaju konstrukcji. W
szybowcach konstrukcji drewnianej z metalu wykonane są głównie okucia i sworznie w połączeniach
zespołów drewnianych, części podwozia oraz sterownice i napędy sterów. W szybowcach laminatowych
ilościowy udział metalu jest podobny. W nielicznych przypadkach mamy do czynienia z konstrukcjami
całkowicie metalowymi, które mimo swych niezaprzeczalnych zalet, w szybownictwie nie przyjęły się.
Metale stosowane w budowie szybowców dzielą się na stale, stopy lekkie i metale kolorowe. Ze stali
wykonywane są najbardziej odpowiedzialne elementy, jak okucia, sworznie i śruby, kratownice i zastrzały
oraz elementy układów sterowania. Półfabrykaty stalowe dostarczane są w postaci blach, prętów, rur, drutów
i linek.
Stopy lekkie to głównie stopy aluminium znane pod nazwą duralu. Stosowane są tam, gdzie nie musimy
zachować wysokiej wytrzymałości – drążki sterowe, popychacze, blachy pokrycia, konsole zawieszeń
usterzeń, dźwignie napędów oraz nity.
Metale kolorowe to wyłącznie stopy łożyskowe na ślizgi niektórych napędów oraz elementy ozdobne.
Łączenie metali. Najbardziej rozpowszechnionym sposobem łączenia elementów stalowych jest spawanie.
Spawanie delikatnych elementów przeprowadzane jest gazowo, elementów grubych – elektrycznie. Niektóre
stopy duralowe (w tym głównie blachy) są łączone ze sobą poprzez nitowanie.

7. POWŁOKI OCHRONNE METALI
Metale mają skłonność do łączenia się z niektórymi pierwiastkami występującymi w ich otoczeniu. W
następstwie procesu chemicznego na powierzchniach metali powstają stopniowo warstwy tlenków lub soli.
Czynnikiem sprzyjającym powstawaniu tego procesu jest zazwyczaj wilgoć zawarta w powietrzu, a także pot
ludzki, elektrolit oraz ciecze o charakterze kwasowym lub zasadowym, Omawiany proces nosi nazwę
korozji. Korozja jest zjawiskiem bardzo szkodliwym, gdyż niszczy powierzchnię metali, a w wielu
przypadkach, postępując w głąb materiału, powoduje zmniejszenie wytrzymałości elementów metalowych.
Skłonność metali do korodowania jest różna i zależy od składu chemicznego metali. Ochrona powierzchni
metali przed korozją polega na wytwarzaniu na ich powierzchniach lub nakładaniu na nie szczelnych powłok
ochronnych pochodzenia metalicznego lub niemetalicznego.
Powłoki tzw. wytwarzane powstają na drodze chemicznej lub fizykochemicznej. Przykładem może być
oksydowanie, polegające na wytworzeniu na powierzchni metalu cienkich warstewek tlenków metali lub
fosforowanie, dające przez obróbkę chemiczną warstwę fosforanów żelaza. W przypadku stopów duralu
proces uzyskiwania warstw tlenkowych nazywa się anodowaniem (gdyż odbywa się na drodze
galwanicznej).
Podczas anodowania istnieje możliwość lekkiego barwienia powierzchni do celów kontrolnych (np. na kolor
seledynowy lub pomarańczowy). Innym sposobem jest galwaniczne nakładanie metalu, na przykład
cynkowanie lub kadmowanie. Jeszcze innym sposobem zabezpieczenia powierzchni metali są pokrycia
lakiernicze, które są jednak mniej trwałe od pokryć omawianych poprzednio.
Stosowane są także emalie syntetyczne wymagające suszenia w piecu w temperaturze około 120°C. Jedną z
takich emalii jest dekoracyjny lakier „młotkowy", jakim pokrywa się niektóre widoczne elementy
konstrukcji.

8. TKANINY
Tkaniny lotnicze stosowane są na pokrycie skrzydeł i usterzeń szybowców. Rozróżnia się pokrycia wolno
zawieszone, to znaczy rozpostarte na szkielecie konstrukcji oraz pokrycia o charakterze ochronnym,
nakładane na powierzchnio konstrukcji drewnianych w celach konserwacyjnych.
Tkaniny lotnicze wytwarzane są na podstawie odpowiednich warunków technicznych; sprawdza się
przydatność tkaniny do cellonowania i odporność na starzenie się.
Połączenia tkanin z konstrukcją drewnianą wykonywane są za pomocą specjalnego nitrokleju, który nakłada
się pędzlem na drewniany szkielet konstrukcji.
Po zaschnięciu kleju rozpina się tkaniną na konstrukcji mocując ją gwoździami lub szczypcami stolarskimi.

Krawędzie elementów drewnianych powinny być przytępione, aby nie powodowały później pękania lakieru
lub przecierania się płótna na styku z krawędziami.
Klejenie polega na nawilżaniu spoiny rozcieńczalnikiem nitro. Rozcieńczalnik wciska się w tkaninę za
pomocą szmatki w ten sposób, aby przeniknął do warstwy nitroklej i spowodował jej rozrzedzenie.
Rozrzedzony nitroklej przesyca włókna tkaniny pod wpływem nacisku, wywieranego na spoinę
przesuwanym ręką i dociskanym mocno drewnianym klockiem.

9. LAKIERY DO DREWNA, TKANIN l LAMINATÓW
Lakiery są przeznaczone przede wszystkim do konserwacji powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych
konstrukcji, a więc do ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych, takich jak
woda, powietrze, promienie słoneczne, drobnoustroje, kwasy, ługi i zanieczyszczenia. Nie bez znaczenia są
też korzyści natury aerodynamicznej, jakie daje uzyskiwana tą drogą gładkość powierzchni. Dodatkowym
aspektem jest estetyczny wygląd szybowca. W przypadku szybowców laminatowych dowolność barw
lakierów jest ograniczona, gdyż głównie chodzi tu o zabezpieczenie konstrukcji przed zbytnim
nagrzewaniem się pod wpływem działania promieni słonecznych.
Lakiery dzielą się na lakiery do drewna, do tkanin, do laminatów i do metali

10. SZKŁO ORGANICZNE
Szkło organiczne stosowane do wykonywania osłon kabin w szybowcach występuje w handlu pod różnymi
nazwami (pleksi, perspeks). Dostarczane jest ono w postaci arkuszy o różnej grubości, przy czym najczęściej
stosowane są arkusze o grubości od 2 do 4 mm. Szkło organiczne odznacza się dobrą odpornością na wpływ
warunków atmosferycznych, takich jak wilgoć i temperatura, jest odporne na działanie światła, ma przy tym
dobre własności termoplastyczne, które umożliwiają formowanie go w skomplikowane kształty. Istnieje
kilka metod kształtowania arkuszy (np. metoda obciągania arkusza na foremniku, metoda formowania pod
ciśnieniem lub przy zastosowaniu podciśnienia). Obróbka szkła organicznego wymaga odpowiedniego
doświadczenia, gdyż nieumiejętne wykonywanie potrzebnych czynności może spowodować lokalne zmiany
grubości arkusza lub zafalowania, dające w efekcie deformacje obrazu.
Podczas użytkowania szybowca w osłonach ze szkła organicznego występują następujące zjawiska:
– tworzenie się obszarów drobnych rysek w postaci „srebra",
– pęknięcia, zwłaszcza przy otworach pod nity, narożach okienek itp.,
– pęknięcia od uderzeń mechanicznych,
– porysowania, zmniejszające przejrzystość
Charakterystyczne srebrzenie się szkła jest wynikiem występowania w nim naprężeń wewnętrznych (skutek
niewłaściwego formowania). Pęknięcia przy krawędziach otworów są także następstwem naprężeń
wewnętrznych. Powstawaniu ich sprzyjają duże zmiany temperatury, powodujące znaczne zmiany
wymiarów oszklenia w stosunku do ram, w których są osłony mocowane.

11. CZĘŚCI ZNORMALIZOWANE
Stosowanie części znormalizowanych upraszcza i skraca naprawę szybowca, podczas użytkowania szybowca
dają się odczuć korzyści wynikające z normalizacji. Znormalizowane są drobne elementy, takie jak śruby,
wkręty, podkładki, nakrętki, sworznie, nity i łożyska, a także charakterystyczne dla szybownictwa linki
sterowe, ściągacze do linek, krążki do linek, popychacze z końcówkami, pasy pilota, zaczepy startowe,
ogniwa do lin holujących, bezpieczniki zrywowe lin, piasty kół, datki i opony, a dalej przyrządy podkładowe
i inne części wyposażenia. W celu uproszczenia warunków użytkowania szybowców, znormalizowane
zostały barwy uchwytów w kabinie, tabliczki objaśniające, umieszczane przy uchwytach oraz przy innych
urządzeniach w kabinie.
Części znormalizowane często wytwarzane są w odrębnych zakładach i w stanie gotowym dostarczane
wytwórcy i użytkownikowi szybowców (oczywiście, z odpowiednimi świadectwami jakości).

2. UKŁADY KONSTRUKCYJNE SZYBOWCÓW
Typ lecącego szybowca określa się na podstawie charakterystycznych cech jego sylwetki. Znaczny wpływ

na sylwetkę szybowca ma jego układ konstrukcyjny. Przez pojęcie układu rozumie się tu usytuowanie
skrzydeł względem kadłuba oraz usytuowanie usterzeń.
We wczesnym okresie rozwoju szybownictwa do najbardziej rozpowszechnionych należał układ górnopłata,
odznaczający się tym, że skrzydła, najczęściej wsparte zastrzałami, umieszczone były nad kadłubem (rys.
31).

Początkowo budowano w takim układzie prawie wszystkie odmiany szybowców, później układ ten
charakterystyczny był dla szybowców szkolnych i treningowych. Obecnie tego rodzaju szybowce spotykane
są coraz rzadziej.
Korzystną pod względem aerodynamicznym i konstrukcyjnym odmianą górnopłata jest tzw. grzbietopłat
(rys. 32). Różni się on od górnopłata tym, że skrzydła ma zabudowane bezpośrednio do górnej części
kadłuba, a nie do tzw. wieżyczki, którą tworzy wyniesiona do góry i zwężająca się część kadłuba (rys. 31).
Najbardziej pokaźną grupę stanowią szybowce zbudowane w układzie średniopłata. W szybowcach tych
skrzydła mocowane są mniej więcej w połowie wysokości kadłuba. W sporadycznie spotykanych
konstrukcjach przyjęty jest układ dolnopłata. Poważną niedogodnością takiego układu jest w przypadku
szybowca możliwość uszkodzeń szybowca na ziemi ze względu na nieznaczną odległość skrzydeł od
powierzchni ziemi.

Niebezpieczeństwo niezamierzonego kontaktu z ziemią usuwa częściowo zastosowanie „łamanego"
skrzydła o kształcie spłaszczonej litery "M". Rozwiązania takie (rys. 34) stosuje się w celu poprawienia
stateczności szybowca, a jednocześnie przez oddalenie końców skrzydeł od ziemi zapobiega się zaczepianiu
ich o wysoką roślinność, co jest szczególnie ważne podczas lądowania szybowca w terenie przygodnym.
Dalszą charakterystyczną cechą skrzydła jest jego obrys. Przykłady stosowanych obrysów skrzydeł
pokazane są na rysunku 35. Obrys prostokątny (rys. 35a) spotykany był wyłącznie przy prostych w
konstrukcji szybowcach szkolnych. Obrys taki nie był korzystny aerodynamicznie, ale znakomicie
upraszczał budowę.
Pozostałe obrysy, takie jak trapezowy, prostokątno-trapezowy oraz eliptyczny (rys. 35B, c, d) stosowane są
w szybowcach treningowych, wyczynowych i akrobacyjnych, gdyż zapewniają znaczne korzyści
aerodynamiczne, zwłaszcza przy odpowiednim wydłużeniu skrzydła.
Wydłużenie skrzydła to jedna z cech konstrukcji skrzydła. Wydłużenie jest to stosunek rozpiętości skrzydeł
do ich szerokości (w przypadku skrzydeł prostokątnych). Większe wydłużenia zapewniają lepszą
doskonałość aerodynamiczną, ale nastręczają dodatkowe trudności konstrukcyjne ze względu na spadek
sztywności giętnej i skrętnej smukłego skrzydła.

Ogólnie, dla dowolnego obrysu skrzydła wydłużenie λ (lambda) wyznacza wzór:

gdzie:
L – rozpiętość skrzydeł,
S – powierzchnia nośna skrzydeł

Pojęcie wydłużenia wyjaśnia rysunek 36 na przykładzie skrzydła prostokątnego i trapezowego. Następną

dostrzegalną dla obserwatora cechą zewnętrzną szybowca jest tzw. skos skrzydeł (rys. 37). Układ ze skosem
do przodu stosowany jest często w szybowcach dwumiejscowych, gdyż umożliwia umieszczenie drugiego
członka załogi w środku ciężkości szybowca, tak aby jego ciężar miał minimalny wpływ na zmianę
położenia środka ciężkości szybowca. Takie rozwiązanie zastosowane jest w szybowcu dwumiejscowym
„Bocian" (rys. 4) oraz w (historycznym już) szybowcu szkolnym „Czapla".

Skos skrzydeł do tyłu charakterystyczny jest dla szybowców bezogonowych, czyli do tzw. latających
skrzydeł, gdyż zapewnia potrzebną stateczność podłużną i sterowność. Rozwiązania takie występują jednak
sporadycznie i to w konstrukcjach raczej eksperymentalnych.
W konstrukcjach kadłubów występuje także znaczna różnorodność. Najbardziej prymitywnym rodzajem
kadłuba jest kadłub wykonany z kratownicy płaskiej; znajdował on szerokie zastosowanie w konstrukcjach
dawnych szybowców do szkolenia wstępnego. Obecnie wszystkie szybowce mają kadłuby stanowiące
konstrukcje przestrzenne o przekroju wielobocznym kratownicowych z rur stalowych w tylnych częściach
kadłubów występują przekroje trójkątne lub owalne. Spotyka się też kadłuby o przekroju kołowym w
niektórych konstrukcjach wyczynowych.

Charakterystyczny dla niektórych konstrukcji jest kadłub belkowy, w którym przekroje tuż za kabiną
zmniejszają się przechodząc w belkę (w rzeczywistości lekko stożkową rurę, często duralową, rys. 38).

3. KONSTRUKCJE SKRZYDEŁ

Oba skrzydła (lewe i prawe) szybowca tworzą jeden płat. Stąd spotykane w literaturze określenia, takie jak
górnopłat, średniopłat lub grzbietopłat. Płat może być budowany jako jedna całość, to znaczy niedzielony,
może być dwudzielny, to znaczy składać się z lewego i prawego skrzydła, a może też składać się; z trzech
lub nawet czterech części. Różne sposoby podziału płata pokazane są na rysunku 40. Najczęściej spotyka się
płat dwudzielny, który zapewnia najkorzystniejsze warunki obsługi i transportu kołowego. Płat niedzielony,
dający znaczne oszczędności na ciężarze dzięki brakowi ciężkich okuć nośnych, może być stosowany
jedynie na szybowcach o małej rozpiętości. Pozostałe rozwiązania, w postaci płata trójdzielnego oraz
składającego się z czterech części, są najbardziej kłopotliwe podczas użytkowania szybowców (montaż,
demontaż, transport).

Choć pod względem wyglądu zewnętrznego skrzydła mogą być do siebie podobne, to jednak często
występują duże różnice w ich konstrukcji i w stopniu zmechanizowania. Do tradycyjnych zalicza się
skrzydła z jednym lub dwoma dźwigarami konstrukcji drewnianej. Po dość, krótkim okresie prób ze
skrzydłami wielopodłużnicowymi, pozbawionymi dźwigarów, obserwuje się powrót do koncepcji dźwigara
w konstrukcjach laminatowych.
Na mechanizację skrzydeł szybowcowych składają się lotki i hamulce aerodynamiczne; rzadziej występują
klapy wyporowo-przeskokowe i zbiorniki na balast wodny. Na przestrzeni lat można było obserwować wiele
ewolucji, jakim poddawane były te urządzenia w dążeniu do uzyskania jak największych efektów. Na
przykład lotki, początkowo bezszczelinowe, ewoluowały w kierunku lotek szczelinowych o dużej
skuteczności, aby wreszcie wrócić do rozwiązań początkowych, tyle że o zmienionym wydłużeniu,
wyważeniu i sposobie zawieszenia. Hamulce aerodynamiczne, usuwane ze skrzydeł w celu zachowania
idealnie gładkich powierzchni laminar-nych, po kilku latach eksperymentów z różnego rodzaju hamulcami
spadochroni-kowymi w tyle kadłuba, powróciły na skrzydła, tyle że nieco cofnięte do tyłu, w strefę
turbulentnego opływu płata.

Skrzydła dźwigarowe.

Charakterystyczne dla konstrukcji szybowców skrzydła dźwigarowe wykonane z drewna pokazane na rys.
41.

Na rysunku 41a przedstawiono skrzydła jednodźwigarowe z dźwigarkiem pomocniczym (inaczej skośnym,
skrętnym), pokryte kesonem wykonanym ze sklejki (zastosowane w szybowcu typu Bocian), a biegnącym
wzdłuż całej rozpiętości oraz trójkątnym kesonem wypełniającym miejsce pomiędzy dźwigarem głównym a
dźwigarkiem skośnym. W opisanym układzie obciążenia zginające przejmowane są przez dźwigar główny,
skręcanie natomiast – przez obydwa kesony. Dźwigarek pomocniczy nazywany jest też skrętnym z tej
przyczyny, że przenosi na kadłub moment skręcający od skrzydła. Pozostałe powierzchnie skrzydła kryte są
płótnem. Skrzydło wyposażone jest w lotkę i hamulec aerodynamiczny, składający się z dwóch pionowo
wysuwanych płyt, górnej i dolnej.
Zginanie przenoszone jest z dźwigara na parę okuć głównych (okucie górne i okucie dolne), skręcanie
natomiast przez pojedyncze okucie dźwigarka skośnego. Na rysunku 41b pokazane jest skrzydło
dwudźwigarowe z dźwigarem głównym I równolegle lub lekko zbieżnie prowadzonym dźwigarem
pomocniczym. Skrzydło ma keson zwany dwuobwodowym. Jeden obwód kesonu stanowi odcinek od
dźwigara głównego do przodu, drugi natomiast – odcinek między dźwigarami. Pozostałe powierzchnie
skrzydła kryte są płótnem.

Zginanie przenoszone jest w tym skrzydle przez dźwigar przedni, skręcanie zaś - przez obydwa obwody
kesonów i dźwigar pomocniczy, który umocowany jest do kadłuba pojedynczym okuciem. Przy dźwigarze
głównym znajdują się dwa okucia główne, to znaczy okucie górne i okucie dolne, obciążane momentem
gnącym skrzydła.
Skrzydło wyposażone jest w dzieloną lotkę (ze względu na jej znaczną długość) i hamulec aerodynamiczny.
Dźwigar skrzydła, pod względem wytrzymałościowym, jest belką biegnącą wzdłuż całej rozpiętości skrzydła
i przystosowaną do pracy na zginanie. Belka ta umocowana jest jednostronnie do kadłuba szybowca.
Z uwagi na charakter pracy, dźwigar odznacza się szczególną konstrukcją, w której główną rolę odgrywa
pas górny oraz pas dolny. Są to elementy, które zależnie od kierunku obciążania dźwigara poddawane są na
przemian rozciąganiu i ściskaniu. Na rysunku 42 pokazano charakterystyczne szczegóły budowy dźwigarów
drewnianych. Rysunek 42d przedstawia przekroje dźwigarów uszeregowane od najbardziej prostych do
konstrukcyjnie skomplikowanych (dźwigar ceowy, skrzynkowy, dwuteowy, dwuskrzynkowy,
wieloskrzynkowy). Rysunek 42b wyjaśnia szczegóły budowy na przykładzie często stosowanego dźwigara
skrzynkowego. Rozróżnia się tu pas górny l, pas dolny 5, ścianki pokrycia 2 i 3, rozporki 4 oraz klocek
zamykający 6.
Zazwyczaj przekrój pasa górnego jest większy niż pasa dolnego, co spowodowane jest tym, że podczas
zginania skrzydła w locie normalnym jest on ściskany, a jak wiadomo, drewno ma znacznie mniejszą
wytrzymałość na ściskanie niż na rozciąganie. Ścianki dźwigara wykonane są ze sklejki w ten sposób, że jej
zewnętrzne słoje przyjmują kierunek ukośny lub pionowy. Ścianki zapobiegają wzajemnemu zbliżaniu się
pasów dźwigara i przesuwaniu się jednego pasa względem drugiego.
W miejscach, w których mają być przymocowane okucia, wklejane są do dźwigarów odpowiednie klocki.
Na rysunku 42e przedstawiono dźwigar skrzydła połączonego z kadłubem zastrzałem, który połączony jest z
okuciem umocowanym do klocka wklejonego między oba pasy dźwigara. Na rysunku 42f przedstawiono
dźwigar skrzydła wolnonośnego, w którym okucia nośne mocowane są zawsze bezpośrednio do pasów
górnego i dolnego. Podobnie jak w poprzednio omawianym dźwigarze, tak i tu wymiary pasów zwiększają
się w kierunku do kadłuba, co spowodowane jest rosnącym w tym kierunku momentem gnącym.

Mocowanie okuć nośnych do dźwigara przedstawiono bardziej szczegółowo na rys. 43. Wykonane ze
stalowej blachy okucia mocowane są do drewna za pomocą sworzni gwintowanych lub drążonych wewnątrz
nitów rurkowych. W celu zwiększenia wytrzymałości stosuje się prowadzenie nitów wewnątrz stalowych
tulejek, które są przystosowane do pracy na ścinanie. Rysunek 43a przedstawia mocowanie okuć w
dźwigarze skrzydła z zastrzałem, natomiast rysunek 43b mocowanie okuć na dźwigarze skrzydła
wolnonośnego. Dźwigarki pomocnicze odznaczają się prostszą konstrukcją. Mają one najczęściej przekrój
ceowy lub zwykły, skrzynkowy.
Żebra nadają skrzydłu i usterzeniom odpowiedni profil, a od dokładności ich wykonania zależą, zwłaszcza
w przypadku skrzydeł, własności aerodynamiczne szybowca. Żebra przenoszą na dźwigary siły
aerodynamiczne wytwarzane na powierzchniach skrzydeł i usterzeń. Konstrukcje żeber o różnym
przeznaczeniu wyjaśniono rys. 44.

Na rysunku 44a pokazano żebro nasadowe (inaczej przykadłubowe). W porównaniu ,z innymi żebrami jest
ono wyraźnie wzmocnione, gdyż stanowi zamknięcie dla kesonów oraz element dystansujący rozstaw okuć
głównych I okucia pomocniczego. W ściance żebra widoczne są otwory przelotowe dla elementów
sterowania lotką i hamulcem aerodynamicznym. Inny charakterystyczny rodzaj żebra pokazany jest na
rysunku 44b Żebro to składa się z dwóch pasów, górnego i dolnego oraz z szeregu rozporek umocowanych,
między pasami za pomocą okładzin sklejkowych.
W miejscach, w których mają być mocowane lotki lub klapy znajdują zastosowanie żebra wzmacniane
przez wklejanie do ich wnętrza klocków zakrytych obustronnie sklejką. Wzmocnione w taki sposób żebro
pokazane jest na rysunku 44c Rysunek 44d przedstawia odcinek żebra z wklejonym przepustem prowadnicą dla popychacza napędowego lotki lub hamulca.

Kesony są to przestrzenne elementy konstrukcji skrzydła tworzące rodzaj zamkniętej rury, odpornej na
skręcanie. Powstają poprzez obustronne oklejenie sklejką szkieletu utworzonego przez dźwigar i żebra.
Rozróżnia się kesony jedno– i dwuobwodowe, zależnie od liczby dźwigarów w skrzydle (rys.45. a, b).
Odporność na skręcanie można w kesonie zwiększyć poprzez skośne ułożenie słojów sklejki (rys. 45. c, d)

Skrzydła wielopodłużnicowe.
Drewniane skrzydła wielopodłużnicowe charakteryzują się tym, że nie mają klasycznego dźwigara (rys. 48
oraz 49). Są to skrzydła o pokryciu pracującym, uformowanym w szeroki jednoobwodowy keson, sięgający
przednią ścianką do listwy natarcia, a tylną ścianką aż do części lotkowej (ewentualnie klapowej).
Dźwigar skrzydłowy zastąpiony jest tu szeregiem drobnych podłużniczek, podpartych żebrami. W części
wymagającej umocowania okuć nośnych podłużniczki łączą się w płaski klocek, do którego mocowane jest

okucie. Momenty gnące przenoszone są przy współpracy podłużniczek i pokrycia, skręcanie natomiast przez
obydwa pokrycia (górne I dolne) oraz przez ścianki przednią i tylną. Skrzydła wielopodłużnicowe spotykane
są rzadko. Występują w szybowcach „Foka" oraz „Pirat" (tylko w środkowej części skrzydła).

Skrzydła laminatowe.
Skrzydła laminatowe budowane są w układzie dźwigarowym z dźwigarem dzielącym na dwie części szeroki
keson, utworzony przez pokrycia górne i dolne i przez tylną ściankę, sięgającą do części przylotkowej.
Dzięki właściwości zachowania kształtu przez usztywnione przekładkami pokrycia skrzydła zbyteczne jest w
nich stosowanie wewnętrznych żeber. Sposób formowania pokryć laminatowych wyjaśniony jest na rysunku
24, a budowa dźwigara – na rysunku 25.

Skrzydło laminatowe ma jedynie odpowiednio mocne żebro nasadowe, do którego wlaminowane są gniazda
ze stalowymi łożyskami przegubowymi o dużej średnicy. Otwory w skrajnych przegubach 2 służą do
połączenia skrzydła z kadłubem, środkowy przegub 3 natomiast – do wprowadzenia czopa drugiego skrzydła
(rys. 50). Wystający z żebra nasadowego króciec dźwigara zakończony jest czopem stalowym l, który
podczas montażu szybowca wprowadzany jest do otworu w przegubie 3 lewego skrzydła. Przed
wysunięciem się skrzydeł układ jest zabezpieczony sworzniem przetykanym przez otwory tulei 6. Sposób
montażu obu skrzydeł wyjaśniony jest na rysunku 51a, w którym wcelu lepszej przejrzystości pominięte
zostało zaznaczenie obrysu kadłuba. W nieco odmienny sposób rozwiązane jest połączenie przedstawione na
rysunku 51b. Sworzeń 6 spinający oba dźwigary jest znacznie silniej obciążony, gdyż przenosi siły od
momentów gnących skrzydeł.
W obu rozwiązaniach przedstawionych na rysunku 51 dźwigary skrzydeł spięte są ze sobą z pominięciem
udziału kadłuba, który dzięki temu nie jest obciążony siłami zginającymi skrzydła. Kadłub podwieszany jest
do płata za pomocą czterech czopów wchodzących w otwory przegubów 2 widoczne na rys. 50, 51 oraz 64.

Montaż skrzydeł z kadłubem wymaga jednoczesnego wprowadzenia wszystkich czopów w odpowiadające
im otwory w przegubach. W ten sposób następuje jednoczesne sprzęgnięcie obu skrzydeł i połączenie ich z
kadłubem. W niektórych konstrukcjach odbywa się jednoczesne sprzęgnięcie napędu sterującego hamulce
aerodynamiczne.

Lotki.
Lotki różnią się między sobą konstrukcją i własnościami aerodynamicznymi. Najbardziej charakterystyczne
odmiany lotek pokazane są na rysunku 52. Jedna z pokazanych na rysunku lotek oddzielona jest od skrzydła
szczeliną o szerokości zapewniającej uzyskanie odpowiednich kątów wychyleń. Druga lotka ma zawiasy
umocowane w górnej części dźwigarka, wskutek czego, przy odpowiednim nachyleniu płaszczyzny tego
dźwigarka, uzyskano możliwości jej wychylania, a szczelina została praktycznie zlikwidowana. Na rysunku
52c przedstawiono typową lotkę szczelinową z ukształtowaną pod względem aerodynamicznym szczeliną,
mającą na celu poprawienie skuteczności sterowania. Ten rodzaj lotki stosowany był przez wiele lat w
szybowcach wyczynowych i akrobacyjnych.
Na rysunku 52d i 52e przedstawiono rodzaje lotek bezszczelinowych, stosowane w nowoczesnych
konstrukcjach szybowców wyczynowych. W szybowcach tych zrezygnowano ze skutecznych lotek
szczelinowych na korzyść rozwiązań zapewniających uzyskanie jak największej doskonałości
aerodynamicznej szybowca (jak wiadomo poprzez szczeliny następuje wyrównywanie się ciśnień, będące
źródłem tzw. oporów szczelinowych). Najczęściej konstrukcja lotki jest pochodną konstrukcji skrzydła.
Oznacza to, że w skrzydłach konstrukcji drewnianej także i lotki wykonane są z drewna i najczęściej kryte
tkaniną (rzadziej sklejką), podczas gdy w szybowcach laminatowych lotki mają konstrukcję przekładkową
(laminat I wypełniacz z tworzywa piankowego).

Lotka przypomina swoją budową pomniejszone skrzydło, a więc przy konstrukcji drewnianej składa się z
dźwigarka, żeberek, kesonu i listwy spływu. Część od dźwigarka do listwy spływu jest najczęściej pokryta
tkaniną. Tego rodzaju lotka pokazana jest na rysunku 53. Jest to lotka szczelinowa, w której oś obrotu
przesunięta została w kierunku dźwigarka (porównaj rys. 52c) w celu uzyskania efektu aerodynamicznego
wyważenia (lub inaczej odciążenia).
Rozwiązanie takie powoduje zmniejszanie sił sterowania. W szybowcach dopuszczonych do rozwijania
prędkości większych niż 200 km/h stosowane jest tzw. masowe wyważanie lotek. Polega ono na tym, że
przed osią zawieszenia lotki umieszczany jest metalowy ciężarek, którego masa sprowadza środek ciężkości
układu do pokrycia się z osią zawieszenia lotki. Takie wyważenie lotki zapobiega występowaniu drgań
samowzbudnych (flatter) lotki w zakresie dopuszczalnych prędkości. Sposoby umieszczania ciężarków
wyważających są różne (rys. 54). Najczęściej i najbardziej korzystnie rozwiązuje się problem wyważenia
lotki przez zamocowanie wzdłuż krawędzi natarcia stalowego pręta lub paska z ołowiu (rys. 54a, b).

Mniej korzystny jest sposób pokazany na rysunku 54c (ciężarek ma postać skupioną i jest umocowany na
wystającym pod skrzydłem wysięgniku). Rozwiązanie ta kie jest też źródłem dodatkowych oporów, może
być narażone na oblodzenie, a przede wszystkim na zaczepianie o wysoką roślinność podczas lądowania w
przygodnym terenie.
Zależnie od rozpiętości szybowca, lotki różnią się długością i wydłużeniem. Lotki o mniejszej długości
zawieszane są zwykle na trzech zawiasach, podczas gdy przy lotkach długich stosuje się cztery zawiasy lub
dzieli się lotkę na dwie krótsze lotki. W ten sposób tworzy się lepsze warunki pracy lotek przy znacznych
nieraz ugięciach skrzydeł w locie. Lotki pracują z reguły na zasadzie różnicowości, polegającej na tym, że
lotka wychylana do góry obraca się o większy kąt w stosunku do lotki opuszczanej.

W niektórych szybowcach wyczynowych (głównie klasy otwartej) wyposażonych w klapy spotykane jest
rozwiązanie polegające na tym, że z chwilą opuszczania klap następuje jednoczesne opuszczenie do dołu obu
lotek, co oczywiście nie ogranicza ich normalnego funkcjonowania.

Klapy.
Klapy stanowią w zasadzie urządzenie służące do zwiększania współczynnika siły nośnej skrzydła. Są one
umieszczane wzdłuż spływowej części skrzydła na odcinku od lotek do kadłuba. Przez odpowiednie
wychylenie klap do dołu uzyskuje się wysklepienie profilu, umożliwiające zmniejszenie prędkości i
promienia krążenia lub też zmniejszenie prędkości i długości startu i lądowania. Przy dużym kącie
wychylenia klap przyrasta zdecydowanie współczynnik oporu, umożliwiając strome podejście do lądowania.
Istnieje kilka odmian klap, różniących się między sobą i konstrukcją, i efektywnością. Zasadnicze ich
odmiany pokazano na rysunku 55. Na rysunku 55b przedstawiono szczelinową klapę wyporową, która tak

pod względem konstrukcji, jak i zawieszenia nie różni się od lotki.
Przy klapie nie wychylonej szczelina między klapą i skrzydłem jest zakryta i odsłania się dopiero w trakcie
opuszczania klapy. Inne odmiany klap wyporowych pokazane są na rysunku 55c, d. Są to klapy –
poszerzacze o złożonym ruchu, podczas którego wysuwają się one do tyłu i stopniowo opuszczają krawędź
spływu do dołu. Klapa pokazana na rys. 55c to klapa bezszczelinowa typu Zap, a klapa pokazana na rys. 55d,
z widoczną szczeliną, to klapa typu Fowler. Obie odmiany klap powodują podczas wysuwania zwiększanie
powierzchni nośnej skrzydła. Odmiennie przedstawia się klapa typu „krokodyl", pokazana na rysunku 55e.
Wraz z szybowcami laminatowymi rozpowszechniły się wąskie klapy bezszczelinowe (rys. 55f). W
rozwiązaniach takich wykorzystywane są własności sprężyste górnego pokrycia laminatowego na skrzydle,
które w ten sposób spełnia rolę zawiasu klapy. Są to najczęściej klapy o dwojakim działaniu. Opuszczane w
dół poprawiają nieco własności w krążeniu przez zmniejszenie prędkości I promienia krążenia, podnoszone
o kilka stopni do góry poprawiają własności przeskokowe szybowca podczas wykonywania przelotu. Stąd
też nazywa się je klapami do szybkiego przeskoku. Pod względem konstrukcyjnym klapy nie różnią się
prawie wcale od lotek, to znaczy mogą mieć dźwigarek, keson, żeberka I listwę spływu. Klapy wykonywane
z laminatów są ze względu na dużą sztywność pokrycia pozbawione żeber, a nawetdźwigarków, a wnętrze
ich wypełniane jest całkowicie wypełniaczem piankowym.

Instalacja klap skrzydłowych komplikuje konstrukcję szybowca, zwiększa jej ciężar i podnosi koszty
budowy. Umiejętne wykorzystanie efektów, jakie mogą dać klapy, uwarunkowane jest dużym
doświadczeniem pilota, toteż klapy stosowane są głównie w szybowcach wysokowyczynowych.

Hamulce aerodynamiczne.
Hamulce aerodynamiczne wytwarzają dodatkowe opory, wpływając w ten sposób na ograniczanie prędkości
nurkowania lub zmniejszanie doskonałości szybowca podczas wykonywania manewrów przed lądowaniem.
Spośród hamulców umieszczanych na skrzydłach najszersze zastosowanie znalazły hamulce płytowe (rys.
56). Rozróżnia się hamulce płytowe wysuwane (typ Schemp-Hirth) oraz hamulce wychylane obrotowo (typ
DFS). Rozmieszczenie płyt hamulcowych na skrzydłach pokazane jest na rysunku 56a. Rysunek 56b
wyjaśnia różnice w sposobie wysuwania hamulców, dalsze natomiast dotyczą konstrukcji drewnianych płyt
hamulcowych i ich położenia w stanie zamkniętym i otwartym (rys. 56d). Zastosowanie płyt metalowych
umożliwia lepsze wykorzystanie przestrzeni w skrzynce hamulcowej, co z kolei pozwala na konstruowanie
hamulców „piętrowych", składających się z dwóch płyt górnych i dwóch płyt dolnych.
Szczególnie dużo uwagi poświęca się hamulcom zabudowanym w skrzydłach o profilu laminarnym, ze
względu na konieczność zachowania dużej gładkości powierzchni. W miarę możliwości zabudowuje się
więc hamulce na odcinku skrzydła, w którym przepływ utracił już charakter laminarny. Niezależnie od tego

nakładki na płytach hamulcowych są starannie dopasowywane do wykrojów w pokryciu skrzydła.
W celu zapewnienia dobrego przylegania, nakładki mocowane są do płyt poprzez podkładki sprężynowe, a
zawieszenia nakładek jest częściowo przegubowe. Chowane płyty dociągają poprzez sprężyny nakładki,
które dzięki temu dobrze przylegają i dopasowują się do powierzchni skrzydła. W rozwiązaniu takim
wymagana jest dokładna regulacja napięcia sprężyn, uwzględniająca skłonność do wysysania nakładek
podczas lotu ze zwiększoną prędkością.

3. KONSTRUKCJE KADŁUBÓW
Z punktu widzenia aerodynamiki kadłub stanowi „szkodliwy" zespół szybowca, gdyż nie wytwarzając siły
nośnej sam jest źródłem bardzo istotnych oporów. Jest to jednak zespół niezbędny, jako połączenie płata z
usterzeniami, mieszczący załogę z wyposażeniem i tworzący „pojazdową" część szybowca poruszającego się
po ziemi. Nawet sporadycznie budowane szybowce tzw. bezkadłubowe z konieczności wyposażone są w
krótki kadłub zaopatrzony w podwozie, mieszczący załogę.
Obciążenia, jakim poddawany jest kadłub konwencjonalnego szybowca, omówione zostały w rozdziale I.
Konstrukcja kadłuba musi zapewniać jak największe bezpieczeństwo załogi. Największe zagrożenie załogi
występuje podczas lądowania przy czołowym zderzeniu z przeszkodą (także podczas przewrócenia się
szybowca na plecy, tzw. kapotażu, który to jednak przypadek jest dla szybowca mało prawdopodobny). W
odróżnieniu od układów przyjętych w samolotach sportowych, układ szybowca przewiduje miejsce dla pilota
w przedniej części kadłuba, co dyktuje konieczność zachowania odpowiedniego położenia środka ciężkości
szybowca. Pilot znajduje się więc w najbardziej zagrożonej części kadłuba, podczas gdy prawie cała masa

szybowca znajduje się poza jego plecami. Łagodzenie skutków czołowego zderzenia może być osiągnięte
przez odpowiednią konstrukcję kadłuba oraz przez zastosowanie najbardziej korzystnego materiału
konstrukcyjnego. Praktyka potwierdziła wielokrotnie dodatnie właściwości kadłuba laminatowego, którego
skorupa – wraz z laminatowym fotelem – zapewniają najwyższy z osiągalnych dotychczas stopień
bezpieczeństwa. Na drugim miejscu można sklasyfikować kadłuby kratownicowe z rur stalowych, a dopiero
na trzecim miejscu – kadłuby konstrukcji drewnianej.
Ze względu na rodzaj konstrukcji rozróżnia się kadłuby o konstrukcji kratownicowej, o konstrukcji
kratownicowej z pokryciem współpracującym oraz kadłuby o konstrukcji skorupowej (czyli o pokryciu
pracującym). Kadłuby kratownicowe dzielą się na kadłuby o kratownicach płaskich i o kratownicach
przestrzennych. Kratownice płaskie charakterystyczne były dla jednomiejscowych szybowców do szkolenia
podstawowego i szybowców przejściowych. Podstawowym elementem kadłuba drewnianej konstrukcji
kratownicowej jest tzw. skrzynka. Do skrzynki mocowana jest kratownica, której dwa pierwsze pionowe
stojaki dźwigają skrzydła, mocowane są także zastrzały skrzydłowe, płozy ślizgowe podwozia, sterownice I
fotel pilota oraz haki lub zaczepy startowe. Kratownica składa się z belki górnej i dolnej oraz z szeregu
łączących je stojaków i rozpórek.
Kratownicowe kadłuby przestrzenne budowane są wyłącznie z rur stalowych i znajdują w niektórych
krajach zastosowanie w szybowcach wyczynowych.
Najczęściej kadłuby te przechodzą poza skrzydłem w przekrój trójkątny z wierzchołkiem odwróconym do
dołu. Przody kadłubów kryte są laminatem lub blachą, a dalsze odcinki – tkaniną. Kratownice przestrzenne
odznaczają się dobrą sztywnością na zginanie i skręcanie.
W celu uzyskania bardziej aerodynamicznego kształtu stosuje się na nich, obok wyprofilowanych części
przednich, wzdłużne lekkie listewki, podtrzymujące tkaninę pokrycia. Charakterystyczna kratownica takiego
kadłuba pokazana jest na rysunku 60.

Kadłub o pokryciu współpracującym składa się ze szkieletu (rodzaj kratownicy przestrzennej) I
umocowanego do niego sztywnego pokrycia, zdolnego do przenoszenia pewnych obciążeń, a więc
współpracującego ze szkieletem. W konstrukcjach szybowcowych jest to prawie wyłącznie kadłub
drewniany z pokryciem sklejkowym. Szkielet kadłuba stanowią wręgi I podłużnice widoczne na rysunku 61.
Przyjmuje się, że siły rozciągające i zginające kadłub przenoszone są przez podłużnice, natomiast siły
skręcające kadłub przenoszone są przez pokrycie sklejkowe. Tego rodzaju konstrukcja zwana jest także
półskorupową. W konstrukcjach szybowców stosowane są dwa rodzaje przekrojów kadłubów, sześciokątny i
owalny (szczególny przypadek to kadłub o przekroju okrągłym). W kadłubie sześciokątnym występuje sześć
podłużnie, a w pozostałych cztery. Przykłady konstrukcji charakterystycznych wręg pokazane są na rys. 62.
Wręgi sześciokątne znajdują zastosowanie w kadłubach szybowców nie wymagających starannego
opracowania aerodynamicznego, a więc w szybowcach szkolnych I treningowych, owalne natomiast w
szybowcach wyczynowych. Wręgi owalne i okrągłe mają pasy klejone w przyrządzie z kilku cienkich
listewek sosnowych (łatwość gięcia). Dla usztywnienia łuki wręg oklejane są jednostronnie fartuchami ze

sklejki, a przez krótszą średnicę wręgi poprowadzona jest zwykle sosnowa rozporka.

Zwykle ostatnia wręga jest jednocześnie dźwigarkiem statecznika pionowego wyposażonym w okucia do
zawieszenia steru kierunku (rys. 62c). Podłużnice kadłuba, w liczbie od 4 do 6, mają zwykle jednakowy
przekrój. Wyjątek stanowi podłużnica dolna, która w części podskrzydłowej i przedniej przechodzi w
rozszerzoną odpowiednio deskę kilową. Utworzone w ten sposób spłaszczenie kadłuba umożliwia wygodną
zabudowę haka startowego do lin gumowych, dolnego zaczepu do startów za wyciągarką, a także elementów
łączących podwozie z kadłubem (rys. 61b).
W kadłubie o pokryciu pracującym wewnętrzny szkielet zredukowany jest do minimum, a elementem
przejmującym wszystkie rodzaje obciążeń jest jego pokrycie. Pokrycie takie może być wykonane ze sklejki,
z blachy lub z laminatu. W konstrukcjach szybowcowych mamy najczęściej do czynienia z pokryciem
laminatowym. Kadłuby laminatowe nie mają na ogół konstrukcji przekładkowej, charakterystycznej na
przykład dla skrzydeł, w których pokrycia usztywnione są wypełniaczami piankowymi, wlaminowanymi
między warstwy tkanin. Jedynie miejsca narażone na działanie siły zewnętrznej są odpowiednio wzmocnione
przez miejscowe zwiększenie liczby warstw tkaniny lub wlaminowanie pasm rowingu.
W części centralnej, w której łączy się kadłub ze skrzydłami i gdzie zabudowane jest podwozie, konieczne
jest wbudowanie fragmentu kratownicy rurowej, która przenosi siły ze skrzydeł i kadłuba na podwozie. Do
tej kratownicy zabudowane są cztery stalowe czopy, za pomocą których łączy się kadłub ze skrzydłami
(porównaj rys. 51 oraz rys. 64).
Technologia wykonywania elementów kadłuba jest zbliżona do technologii stosowanej przy budowie
skrzydeł i usterzeń laminatowych. Gotowy na surowo kadłub, jeszcze bez wyposażenia, poddawany jest
wygrzewaniu w temperaturze kilkudziesięciu stopni.

4. USTERZENIA SZYBOWCA
Usterzenia szybowca zabudowane są zwykle w tylnej części kadłuba i dzielą się na usterzenia wysokości I
usterzenia kierunku. Przez usterzenie rozumie się jego całość, a więc część nieruchomą, zwaną
statecznikiem, oraz część ruchomą, zwaną sterem.
Usterzenia szybowców budowane są w różnych układach charakteryzujących się odmiennymi własnościami
aerodynamicznymi, zaletami użytkowymi oraz konstrukcją i kształtem. Przykłady najczęściej występujących
układów przedstawione są na rysunku 66.

Należy rozróżnić układ konwencjonalny, składający się z oddzielnego usterzenia wysokości i oddzielnego
usterzenia kierunku, oraz układ motylkowy, pokazany na rysunku 66e. Układ motylkowy, składający się z

dwóch połówek usterzeń, ustawionych ze znacznym wzniosem, spełnia zarazem rolę usterzenia wysokości i
usterzenia kierunku. Symetryczne dla obu sterów wychylenia dają efekty właściwe usterzeniu wysokości,
niesymetryczne natomiast powodują powstawanie bocznej siły składowej, właściwej dla działania steru
kierunku. Usterzenie motylkowe, mimo pewnych zalet (jak np. zmniejszenie ciężaru I oporów usterzeń), jest
dość rzadko stosowane.
Najczęściej stosowany jest układ konwencjonalny w różnych odmianach dotyczących usytuowania
usterzenia wysokości. Najbardziej znany jest układ pokazany na rysunku 66a, w którym usterzenie
wysokości umieszczone jest na kadłubie z wyprzedzeniem w stosunku do usterzenia kierunku. Rzadziej
występuje rozwiązanie pokazane na rysunku 66b, w którym usterzenie wysokości umieszczone jest za
sterem kierunku. Przy takim rozwiązaniu możliwe jest zastosowanie niedzielonego steru wysokości, co
upraszcza konstrukcję, ale też nastręcza pewne niedogodności użytkowe, wynikające z małej odległości
usterzenia od powierzchni ziemi. Jest to szczególnie kłopotliwe podczas lądowania w terenie przygodnym,
gdyż grozi urwaniem usterzenia wskutek zaczepienia o wysoką roślinność. Tych ujemnych cech pozbawione
są usterzenia.wysokości zabudowywane nad usterzeniem kierunku (rys. 66c). Takie usterzenia mają też na
ogół korzystniejsze pod względem aerodynamiki warunki pracy. Znaczne oddalenie masy usterzenia
wysokości od osi podłużnej kadłuba daje jednak względem tej osi duży moment bezwładności, wskutek
czego podczas nieprawidłowego lądowania – z trawersem lub zarzucaniem ogona – możliwe jest
uszkodzenie zawieszeń usterzeń lub ukręcenie się kadłuba
Kompromisowym rozwiązaniem, mającym eliminować omawiane tu niedogodności eksploatacyjne usterzeń
wysokości, jest układ pokazany na rysunku 66d, w którym usterzenie wysokości umieszczone zostało nieco
ponad kadłubem w bezpiecznej odległości od ziemi.
W niektórych szybowcach wyczynowych spotykane są usterzenia wysokości tzw. płytowe, to znaczy
pozbawione statecznika (rys. 66f), odznaczające się bardzo dobrą skutecznością, ale też nie zapewniające
dobrej stateczności podłużnej szybowca.

5.MECHANIZMY STEROWNICZE
Do przenoszenia ruchu w mechanizmach sterowniczych służą stalowe linki sterowe lub popychacze
rurkowe. Układy, w których występują linki stalowe nazywa się układami miękkimi, natomiast układy z
popychaczami – układami sztywnymi. Często występują też układymieszane, w których zastosowane są
zarówno linki, jak I popychacze. Podstawowym elementem układu miękkiego jest stalowa linka sterowa
wykonana przez odpowiednie skręcenie określonej liczby cienkich drucików. Druciki wykonywane są ze
stali, której wytrzymałość osiągawartość około 200 kG/mm2. W celu ochrony przed działaniem korozji
druciki są najczęściej cynkowane. W konstrukcjach szybowcowych stosowane są głównie linki o średnicy
2,5 - 3,0 mm, zbudowane przez spiralne skręcenie sześciu splotów. Wewnątrz linki przebiega miękki rdzeń
tekstylny, nadający lince dużą giętkość, niezbędną ze względu na konieczność prowadzenia linek przez
liczne krążki.
Każdy z sześciu splotów wykonany jest przez skręcenie siedmiu cienkich drucików. Budowę linki
sześciosplotowej wyjaśniono na rysunku 81a. Przy większych średnicach stosowane są linki, których sploty
składają się z większej liczby drucików. Dzięki odpowiedniej, elastyczności możliwe jest prowadzenie linek
przez krążki, których średnica odpowiada dwudziestokrotnej grubości linki. Krążki wykonywane sąz
tworzyw sztucznych lub z przesyconych żywicą sprasowanych warstw tekstylnych (ebonit). Na obwodzie
krążka znajduje się głęboki rowek, w którym pracuje linka.
Ponieważ istnieje możliwość poluzowania się, linki, czy topod wpływem znacznego wzrostu temperatury,
czy też na skutek wyciągnięcia, konieczne jest zabezpieczenielinki przed spadnięciem z krążka. W tym celu
przy oprawkach krążków znajdują się odpowiedniorozmieszczone obejmy (rys. 81b). Rozmieszczenie tych
obejm zależy od kąta opasania linki.
Końcówka składa się ze stalowego chomątka lub krążka zaopatrzonych na obwodzie w rowek, w którym
układa się linkę, oraz zaplotu lub tulejki zaciskowej. Obie odmiany końcówek pokazane są na rysunku 81c.
Każdy napęd linkowy wymaga zastosowania pary linek, które rozpięte są na dwuramiennych dźwigniach lub
obracają na przykład bęben. Przykłady takich rozwiązań pokazane są na rysunku 82. Prawidłowa praca
układu linkowo-dźwigniowego zapewniona jest jedynie wtedy, gdy linki pracują w równoległoboku.

Do zalet układu linkowego zaliczyć należy lekkość konstrukcji, prostotę, jak też łatwość uzyskiwania zmian
kierunku napędu. Do wad zalicza się przecieranie się linek i pękanie drucików, zwłaszcza w miejscach
częstych przegięć, oraz skłonność do wydłużania się czy to pod wpływem wyższych temperatur, czy też.
obciążeń. Równie poważną wadą jest skłonność do znacznych skurczów w niskich temperaturach, w
następstwie których występują w układzie nadmierne naprężenia. Poluzowane linki mogą być przyczyną
drgań usterzeń podczas lotu.
Popychacze wykonywane są z rurek duralowych, rzadziej stalowych, które przy odpowiednio dobranej
długości i średnicy odznaczają się odpornością na wyboczenia i mogą pracować na rozciąganie i na
ściskanie. Każdy popychacz wyposażony jest w dwie końcówki, z których jedna jest stała, druga natomiast z
możnością regulacji długości. Budowa popychacza pokazana jest na rysunku 83a.

Na rysunku 83b pokazany jest fragment napędu, dający zmianę kierunku ruchu, natomiast na rysunku 83c
połączenie dające odwrócenie kierunku ruchu. Rysunek 83d przedstawia szczegół dający przełożenie sił, a
także zmianę ilości ruchu napędu.
Najczęściej stosowana sterownica ręczna składa się ze stalowej rury skrętnej, na której ułożyskowany jest z
przodu drążek sterowy, z tyłu natomiast, poza pilotem, umocowane są dwie dźwignie napędowe lotek.
Wewnątrz rury przemieszcza się popychacz (rys. 84a) napędu steru wysokości lub linka sterująca sterem
wysokości (rys. 84b). Rura skrętna sterownicy umocowana jest do konstrukcji kadłuba na współosiowych
łożyskach umożliwiających obracanie jej w lewo i w prawo za pomocą wychyleń drążka sterowego. Wraz z
rurą wychylają się odpowiednio ramiona dźwigni napędu lotek.
Sterownice z przechodzącą pod podłogą kabiny rurą skrętną znajdują zastosowanie w szybowcach, których
kadłuby odznaczają się większą wysokością.
W wielu nowoczesnych szybowcach wyczynowych to proste rozwiązanie konstrukcyjne nie może być
stosowane ze względu na brak dostatecznej ilości miejsca pod podłogą kabiny. Wymaga to konstruowania
bardziej skomplikowanych układów kinematycznych, przekazujących ruch sterujący do lotek i steru
wysokości za pomocą popychaczy prowadzonych wzdłuż burt kabiny. Odpowiednio ukształtowane boczne

ścianki kabiny, zakrywające te popychacze, stanowią jednocześnie podpórki pod łokcie pilota.

6.Wyposażenie szybowców
W celu umożliwienia pilotowi szybowca kontroli prawidłowości pilotażu, wykorzystania
pionowych prądów wznoszących i wreszcie zapewnienia bezpieczeństwa lotu potrzebna jest
pomoc, którą stanowią przyrządy pokładowe. Ze względu jednak na szczupłość miejsca w kabinie
szybowca, brak większych źródeł prądu elektrycznego oraz konieczność oszczędzania na ciężarze
szybowca, jego wyposażenie w przyrządy pokładowe jest bardzo skromne i nie może się równać z
wyposażeniem współczesnego samolotu.

Rys. 4—1. Przyrządy pokładowe Szybowca wyczynowego
Komplet przyrządów pokładowych szybowca stanowią
wysokościomierz, wariometr, zakrętomierz i busola.

najczęściej:

prędkościomierz,

Rzadziej do tego kompletu wchodzą — chyłomierz podłużny i sztuczny horyzont. Pierwsze trzy
spośród wymienionych przyrządów działają na zasadzie pomiaru ciśnienia. Aby taki pomiar był
możliwy, trzeba mieć urządzenie, które pozwoli pobrać ciśnienie z zewnątrz szybowca. Tym
urządzeniem jest rurka aerodynamiczna lub dysza, zwane dajnikami ciśnienia powietrza.
l. Dajniki ciśnienia powietrza:
a. Rurka Pitota
Rurka Pitota, zwana również rurką spiętrzeniową, ma dwa obwody: ciśnienia całkowitego i
ciśnienia statycznego. Obwód ciśnienia całkowitego jest rurką otwartą w kierunku lotu. Powietrze
wpadające podczas ruchu (lotu) do wnętrza rurki wytwarza w niej nadciśnienie. Drugi obwód rurki
służy do pomiaru ciśnienia statycznego. Jest to rurka zamknięta w kierunku lotu posiadająca na
obwodzie otworki, dzięki którym ciśnienie wewnątrz niej wyrównuje się z ciśnieniem
atmosferycznym — statycznym z zewnątrz (patrz również rozdział l, pkt.3 — Równanie
Bernoulliego — pomiar prędkości lotu).

Rys. 4—2. Rurka aerodynamiczna Pitota, zwana również rurką spiętrzeniową (patrz
rys. l—3a)
Ze względów konstrukcyjnych obydwa obwody mieszczą się wewnątrz jednej rurki o dwóch
końcówkach. Jedna z końcówek daje ciśnienie całkowite, druga ciśnienie statyczne. Różnica tych
ciśnień jest ciśnieniem prędkości. Na szybowcach wysokowyczynowych, ze względu na
zmniejszenie oporów do minimum, a także ze względu na estetykę szybowca, rurkę Pitota chowa
się w kadłub pozostawiając na zewnątrz jedynie wlot rurki. W takim przypadku ciśnienie statyczne
może być pobierane z otworków w bokach kadłuba lub z wnętrza kadłuba, co jednak powoduje

znacznie większe błędy wskazań przyrządów. Takie umieszczenie rurki Pilota sprawia, że jest ona
znacznie bardziej czuła na wszelkiego rodzaju zakłócenia opływu szybowca (ślizgi), co z kolei
odbija się ujemnie na jakości wskazań przyrządów. Niestety zwyczaj chowania rurki Pitota w
kadłub rozprzestrzenia się również na inne szybowce, nie tylko wysokowyczynowe. Wydaje
się przy tym, że znikomy zysk na oporze szybowca w żadnym razienie równoważy gwałtownego
spadku jakości wskazań prędkościomierza nawet przy małych ślizgach.
b. Dysza Venturi
Dysza ta, zwana również rurką Venturi, działa na zasadzie prawa Bernoulliego, które mówi —
suma ciśnienia statycznego i ciśnienia prędkości w ciągłym strumieniu powietrza jest w każdym
przekroju wielkością stałą (patrz-Równanie Ber'noulliego — pomiar prędkości lotu). Dysza Venturi
to otwarta z obu stron rurka, która ma między swymi końcami charakterystyczne przewężenie.

Powietrze przepływające przez przewężenie rurki musi zwiększyć swą prędkość i dlatego w tym
miejscu rośnie jego ciśnienie prędkości, ciśnienie statyczne zaś maleje, gdyż suma ich w myśl
przytoczonego wyżej prawa musi być stała. Wskutek zmniejszenia ciśnienia statycznego powstaje
podciśnienie w przewodzie podłączonym w miejscu największego zwężenia dyszy. Bezwzględna
wielkość tego podciśnienia jest na ogół większa niż wielkość ciśnienia prędkości uzyskanego w tym
samych warunkach z rurki Pitota. Z tego też powodu do pomiaru małych prędkości stosowano do
niedawna częściej dyszę Venturi niż rurkę Pitota. Wartość stosunku podciśnienia uzyskanego z
dyszy Venturi do ciśnienia prędkości nazywa się współczynnikiem dyszy i jest oznaczana literą „k".
Aby otrzymać w tych samych warunkach jeszcze większą wartość podciśnienia (np. dla napędu
pneumatycznego przyrządów giroskopowych), stosuje się tzw. podwójną dyszę Venturi. Wewnątrz
dyszy większych rozmiarów umieszcza się mniejszą dyszę, tak aby jej wylot znajdował się w
przewężeniu dyszy dużej.
Rys.3 Dysza Venturi
Rys. 4 Podwójna dysza Venturi stosowana
do napędu pneumatycznych
przyrządów giroskopowych
Tym samym prędkość przepływu we wspomnianym przewężeniu jest większa od prędkości lotu i
warunkuje taką samą wartość prędkości u wylotu (a także i u wlotu) małej dyszy, a jeszcze
większą prędkość w jej przewężeniu. W przewodzie doprowadzonym do przewężenia uzyskujemy
więc większe podciśnienie niż to,
które uzyskalibyśmy z pojedynczej dyszy Venturi.
2. Prędkościomierze:
Jeżeli w czasie lotu z końcówki rurki aerodynamicznej Pitota doprowadzimy ciśnienie całkowite
do wnętrza membrany, to wskutek różnicy pomiędzy wielkością ciśnienia całkowitego i
statycznego, a więc pod wpływem ciśnienia prędkości, membrana odkształci się. Podobnie —
podłączając do wnętrza membrany końcówkę podciśnienia z dyszy Venturi otrzymamy również

odkształcenie membrany. Odkształcenie to będzie zawsze tym większe, im większa będzie różnica
ciśnień, która z kolei wzrasta wraz z prędkością lotu. Tak więc, przenosząc odkształcenia
membrany poprzez odpowiednią przekładnię na wskazówkę przyrządu, uzyskamy jej wychylenia
proporcjonalne do prędkości lotu. Na tej właśnie zasadnie budowane są prędkościomierze. Obecnie
w szybownictwie stosuje się jedynie prędkościomierze podłączone do rurki Pitota, jednak jeszcze
do niedawna w szerokim użyciu były przede wszystkim prędkościomierze podłączane do dyszy
Venturi, a dla pomiaru małych prędkości (do 150 km/h) można było nawet spotkać
prędkościomierze podłączane do obwodu nad- i podciśnienia (patrz rys. 6). Przejście do stosowania
prędkościomierzy opartych na pomiarze ciśnienia prędkości (rurka Pitota) pozwoliło na
ujednolicenie wyposażenia i zrezygnowanie z różnych typów dysz o rozmaitych współczynnikach.

Rys.4 Tarcze różnych rodzajów prędkościomierzy

Rys.6 Przekrój puszki prędkościomierza (a) oraz schematy działania różnych typów
prędkościomierzy (b) zależnie od stosowanych dajników ciśnienia powietrza; 1 - rurka Pitota, 2 dysza Venturi, 3 - dysza Venturi sprzężona z rurką Pitota

Dawniej przed podłączeniem prędkościomierza należało upewnić się o współczynniku dyszy, aby
w wyniku zastosowania takiego a nie innego przyrządu otrzymać poprawne wskazania prędkości.
W związku z tym przy końcówkach puszki przyrządu umieszczano odpowiednie napisy. Obecnie,
mimo ujednolicenia stosowanych prędkościomierzy, należy nadal upewnić się co do oznakowania
końcówki puszki prędkościomierza pamiętając, że pomylenie tych końcówek i podłączenie
ciśnienia całkowitego do końcówki obwodu statycznego i odwrotnie spowoduje ruch wskazówki
przyrządu w kierunku odwrotnym niż normalnie. Oczywiście takie wskazania prędkościomierza są
zupełnie niemiarodajne, a sam przyrząd może zostać w ten sposób uszkodzony. Obserwując
wskazania prędkościomierza trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że są one obciążone błędami.
Pierwszym z nich jest błąd laboratoryjny, t j. błąd wynikający z niedoskonałości samego przyrządu.
Drugim błędem jest błąd aerodynamiczny wynikający z umieszczenia rurki Pitota w opływie
szybowca, a nie w niezakłóconej strudze powietrza. W przypadku zastosowania rurki schowanej w
kadłubie szybowca powstają bardzo znaczne błędy wskazań nawet w wyniku niewielkiego ślizgu
szybowca, o czym koniecznie trzeba pamiętać.
3. Wysokościomierze:
Wysokością, na której znajduje się szybowiec, nazywamy pionową odległość dzielącą go od
pewnego umownego poziomu. Za poziom ten zwykliśmy najczęściej przyjmować albo tzw. średni
poziom morza, lub poziom lotniska, z którego wystartowaliśmy, albo też poziom terenu, nad
którym w danej chwili przelatujemy. W związku z tym wysokość określamy jako bezwzględną,
jeżeli poziomem odniesienia jest średni poziom morza, albo jako względną w stosunku do lotniska,
albo wreszcie rzeczywistą, tj. aktualną wysokość mierzoną w stosunku do terenu nad którym
przelatujemy. W szybownictwie stosuje się obecnie jedynie wysokościomierze barometryczne.
Działają one na zasadzie zjawiska zmniejszania się ciśnienia atmosferycznego w miarę wznoszenia
się. Ponieważ jednak rozkład ciśnień w atmosferze nie jest stały, a wskazania rozmaitych
wysokościomierzy muszą być z wielu względów ze sobą porównywalne, ustalono pewien średni
umowny rozkład ciśnień w atmosferze, według którego cechuje się te przyrządy. Atmosfera o takim
rozkładzie ciśnienia nazwana została Atmosferą Wzorcową i oparta na następujących założeniach:
— ciśnienie na wysokości O m wynosi 760 mm słupa Hg,
— temperatura na wysokości O m wynosi plus 15° C,
— spadek temperatury ze wzrostem wysokości wynosi 0,0065 °C na l m,
— począwszy od wysokości 11 000 m temperatura jest stała i wynosi minus 56,5° C
— powietrze w całym zakresie wysokości jest suche.
Przejdźmy jednak do omówienia sposobu mierzenia wysokości metodą barometryczną. W puszce
wysokościomierza znajduje się membrana, której ruch przenoszony zostaje za pomocą przekładni
na wskazówkę (lub wskazówki) przyrządu.

Rys.7 Wysokość lotu szybowca - bezwzględna, względna i rzeczywista
Membrana jest to szczelna metalowa puszka wykonana z dwóch krążków blachy falistej. Z wnętrza

membrany wypompowuje się powietrze, wskutek czego ścianki jej są ugięte pod wpływem
ciśnienia atmosferycznego. W miarę wznoszenia się, wobec zmniejszenia się ciśnienia w powietrzu
otaczającym membranę, rozpręża się ona, a jej ruch napędza poprzez przekładnię wskazówkę (lub
wskazówki) przyrządu. Dla wygody w użytkowaniu wysokościomierze są tak skonstruowane, że
ich wskazania można przed startem sprowadzić do „O" skali. Dokonuje się tego pokręcając
moletowaną nakrętkę umieszczoną poniżej tarczy wysokościomierza, co powoduje obrót
mechanizmu przyrządu wewnątrz puszki i daje w wyniku Sprowadzenie wskazań przyrządu do
„O". Tym samym w czasie lotu wysokościomierz wskazuje wysokość względną ponad poziom
lotniska. W okienku tarczy przyrządu znajduje się ponadto skala wartości ciśnienia, zwana skalą
barometryczną.

Rys.8 Schemat ideowy (a) i schemat kinematyczny (b) wysokościomierza barometrycznego
Jeżeli według niej ustawimy ciśnienie na 760 mm Hg (1013 mb), to wskazania wysokościomierza
dotyczyć będą wysokości bezwzględnej. Jeżeli natomiast ustawiliśmy wysokościomierz na poziom
lotniska (O m), to wartość, która pokaże się w „okienku" jest ciśnieniem barometrycznym
panującym na poziomie lotniska. O ustawieniu wysokościomierza na właściwe ciśnienie należy
zwłaszcza pamiętać wykonując loty w terenie górskim. Przed startem powinno się zanotować
aktualne ciśnienie barometryczne na poziomie lotniska, aby móc je później ustawić na
wysokościomierzu przed lądowaniem. W czasie lotu bowiem wysokościomierz powinien być
ustawiony na ciśnienie 760 mm Hg. Daje to wówczas możliwości porównywania wskazań z
wysokością gór oznaczoną na mapie, przy czym błąd nie będzie większy niż to wynika z wahania
ciśnienia atmosferycznego (Wyż-Niż).

Rys.9 Tarcze różnych rodzajów wysokościomierzy
a - wysokościomierz zwykły jednowskazówkowy b - wysokościomierz dokładny
jednowskazówkowy c - wysokościomierz dokładny dwuwskazówkowy

Ustawiając wysokościomierz przed zamierzonym lądowaniem na ciśnienie barometryczne lotniska
zanotowane przed startem lub gdy nie zmieniliśmy jego ustawienia w czasie lotu, powinniśmy
pamiętać, że błąd wskazań wysokościomierza zależeć będzie jedynie od zmiany ciśnienia
atmosferycznego na lotnisku zaistniałej w czasie wykonywania lotu. Jeżeli natomiast szybowiec
wyposażony jest w radio, za pomocą którego jesteśmy w stanie otrzymać informacje o aktualnym
ciśnieniu na poziomie lotniska, to po ustawieniu wysokościomierza na podane ciśnienie możemy
liczyć na jego dokładne wskazania wysokości względem lotniska. Spotyka się bardzo wiele typów
wysokościomierzy barometrycznych. Ogólnie można je podzielić na zwykłe i dokładne.
Wysokościomierze zwykłe bywają przeważnie typu jednowskazówkowego i o zakresie wskazań do
6000 m. Do wysokościomierzy dokładnych natomiast zalicza się takie, w których pełen obieg skali
przez wskazówkę odpowiada wzniesieniu się o 1000 m (w niektórych konstrukcjach o 500 m), a
liczbę pełnych obiegów dużej wskazówki — a więc liczbę tysięcy metrów — podaje mała
wskazówka albo ruchoma tarczka z naniesionymi cyframi ukazującymi się w „okienku" tarczy
przyrządu. Korzystając z wysokościomierzy barometrycznych trzeba zawsze pamiętać o tym, że
pokazują one tylko ciśnienie zamienione na jednostki wysokości według umownej Atmosfery
Wzorcowej. Wobec tego wysokość wskazywana przez przyrząd prawie nigdy nie jest dokładna, a
może nią być dopiero po uwzględnieniu odpowiednich poprawek.
4. Wariometry:
.
Wariometr jest to przyrząd wskazujący prędkość pionową szybowca, a więc prędkość jego
wznoszenia się lub opadania. Dla pilota szybowcowego jest on jednym z najważniejszych
przyrządów, umożliwia mu bowiem wykonywanie lotu termicznego. Zasada działania wariometru
jest następująca. W miarę wznoszenia się szybowca ciśnienie otaczającego powietrza maleje i w
związku z tym powstaje różnica ciśnień pomiędzy wnętrzem przyrządu a powietrzem zewnętrznym.
Wartość ciśnień wyrównywana jest poprzez rurkę włoskowatą, tak że wkrótce po zaprzestaniu
pionowego ruchu (czyli wznoszenia lub opadania szybowca) ciśnienia wyrównują się i wskazówka
przyrządu powraca do „O" skali. Jeżeli prędkość pionowa szybowca waha się, tzn. ciśnienie
zewnętrzne ciągle maleje lub wzrasta, to wskutek bardzo małego przekroju rurki włoskowatej
powietrze jak gdyby „nie nadąża" przetłoczyć się przez nią, a daje tylko stałą wartość różnicy
ciśnień — a więc stałe wskazanie wznoszenia lub opadania. Przy wznoszeniu się ciśnienie

zewnętrzne oczywiście maleje, a zatem przez rurkę włoskowatą powietrze przechodzi z wnętrza
przyrządu na zewnątrz. Przy opadaniu dzieje się odwrotnie, gdyż ciśnienie zewnętrzne wzrasta i ma
zawsze większą wartość od ciśnienia wewnątrz przyrządu. Mniej więcej tak właśnie zbudowany
jest wariometr me membranowy (rys. 10). Wewnątrz puszki przyrządu znajduje się membrana,
połączona z ciśnieniem statycznym, mająca z wnętrza ujście dla powietrza w postaci rurki
włoskowatej. Ponieważ objętość puszki przyrządu jest nieznaczna i w związku z tym wyrównanie
ciśnień następowałoby zbyt szybko, jej wnętrze łączy się z naczyniem

Rys.10 Schemat działania różnych typów wariometrów
stosowanych w szybownictwie
a - wariometr mambranowy b - wariometr skrzydełkowy c
- wariometr słupkowy lub przepływowy
wyrównawczym, tzw. termosem.

Rys. 11. Tarcza wariometru (a)
oraz przekrój puszki wariometru
skrzydełkowego (b)
Naczynie to wykonuje się tak, aby zawarte w nim powietrze nie ulegało zmianom temperatury,
gdyż wpływałoby to na jego ciśnienie, a tym samym spowodowałoby wadliwe wskazania
przyrządu. Stąd właśnie powstała nazwa termos na określenie naczynia wyrównawczego.
Zasada działania wariometru skrzydełkowego jest analogiczna do wyżej opisanej, z tym że
zasadnicze różnice polegają na odmiennej konstrukcji (rys. lO b). W płaskiej komorze o kształcie
cylindra znajduje się skrzydełko, a na osi jego osadzona jest wskazówka przyrządu. Całość tego
układu w położeniu zerowym utrzymuje spiralna sprężynka. Skrzydełko dzieli komorę na dwie
części.
Do jednej części doprowadzone jest ciśnienie statyczne, druga natomiast część łączy się z
naczyniem wyrównawczym. Różnica ciśnień powoduje wychylenia skrzydełka, a rolę rurki
włoskowatej odgrywają nieszczelności pomiędzy krawędziami skrzydełka i ścianami komory.
Właśnie przez te nieszczelności następuje wyrównywanie się ciśnień. Ten typ wariometru
odznacza się dużą czułością i dokładnością wskazań.
Trzeci typ wariometru to wariometr słupkowy, zwany również przepływowym (rys. lOc). W miarę
wzrostu prędkości przepływu (spowodowanej różnicą ciśnień) w kalibrowanych rurkach unosi się
tłoczek tym wyżej, im większa jest prędkość przepływu. Przy wznoszeniu się szybowca unosi się
tłoczek (zielony) w jednej z rurek, kiedy drugi pozostaje w ma j niższym położeniu, przy opada.

5. Zakrętomierze:
Zakrętomierz jest przyrządem pilotażowym działającym na zasadzie giroskopu. Wskazuje on
prędkość kątową dookoła osi pionowej szybowca (a wiec i samego przyrządu). Prędkość ta tylko w
przypadku całkowicie płaskiego zakrętu (beż przechylenia) równa się prędkości kątowej
zakręcania, a w miarę wzrostu przechylenia szybowca jest coraz mniejsza od prędkości kątowej
zakręcania, aż wreszcie przy przechyleniu równym 90° wynosi zero. Trzeba o tym pamiętać, gdyż
przy zakrętach o dużym przechyleniu, począwszy od pewnego kąta przechyłu w miarę jego
dalszego wzrostu, wychylenie wskazówki zakrętomierza będzie malało (nie dotyczy to pewnej
grupy zakrętomierzy z korektorem, które wskazują poprawnie przy przechyleniach do 70°—80°).
Dlatego też posługując się zakrętomierzem należy wykonywać tylko takie zakręty, aby nie
uzyskiwać pełnych wychyleń wskazówki. W budowie zakrętomierza oparto się o zasadę tzw.
giroskopu precesyjnego, tj. giroskopu o dwóch stopniach swobody. Przytoczone określenia
wymagają ich wyjaśnienia niezbędnego dla zrozumienia działania zakrętomierza. Giroskopem
nazywamy sztywne ciało szybko obracające się dookoła swojej osi. Jeśli to ciało może się obracać
jedynie wokół swojej osi, wtedy mówimy, że ma ono jeden stopień swobody. Jeżeli jednak tę oś
umocujemy w łożyskach ramki, która także ma możność wykonywania obrotów, wówczas giroskop
zyska nowy stopień swobody i stanie się giro skopem o dwóch stopniach swobody. Wiemy już co
to jest giroskop o dwóch stopniach swobody, ale użyte na wstępie określenie giroskop precesyjny
wymaga jeszcze wyjaśnienia. Precesją nazywamy właściwość giroskopu polegającą na tym, że pod
wpływem momentu (siły działającej na pewnym ramieniu) przyłożonego do osi wirującego
giroskopu oś ta odchyla się w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny działającego na nią
momentu. Przejdźmy teraz do opisu budowy zakrętomierza. . Wirnik (giroskop) zakrętomierza
zawieszony jest obrotowo w ramce, którą z kolei zamocowuje się również obrotowo w puszce
przyrządu. Oś obrotu wirnika jest najczęściej równoległa do osi poprzecznej szybowca, zaś oś
obrotu ramki do osi podłużnej szybowca. Jak z tego wynika, wirnik zakrętomierza ma dwa stopnie
swobody, a zależnie od typu przyrządu może być napędzany pneumatycznie lub elektrycznie.
Przechylenia ramki przenoszą się na wskazówkę przyrządu, przy czym całość mechanizmu jest
wyważona, a wychylenia odpowiednio tłumione. Ramka jest ponadto utrzymywana w położeniu
środkowym przez sprężyne. Jeżeli przy obracającym się wirniku szybowiec wraz z przyrządem
będzie wykonywał obrót dookoła osi pionowej, to dzięki precesji wirnik giroskopu wraz z ramką
będzie przechylał się dopóty, dopóki moment precesji nie zostanie zrównoważony przez sprężynę.
Wychylenie ramki spowoduje z kolei wychylenie wskazówki. Jeśli prędkość kątowa zakręcania
będzie stała, to wychylenie wskazówki zakrętomierza będzie również stałe.

Rys.11 Schemat działania zakrętomierza

Wielkość wychylenia wskazówki zależy od prędkości obracania się wirnika i od prędkości kątowej
zakręcania (ściślej — od prędkości kątowej obrotu dookoła osi pionowej szybowca). W związku z
tym, jeżeli posługujemy się zakrętomierzami o napędzie pneumatycznym, musimy zwrócić uwagę
na obroty wirnika, które zależą od prędkości lotu. Przy większych prędkościach lotu wskutek
większego podciśnienia z dyszy Yenturi wirnik będzie się prędzej obracał, a zatem wskazania
zakrętomierza będą czulsze. Przy małych prędkościach lotu wskazania zakrętomierza
napędzanego pneumatycznie będą powolne.. Regulację czułości wskazań możemy w pewnym
zakresie zmieniać za pomocą wkrętu regulacyjnego tłumika.
Zaletą zakrętomierzy elektrycznych, w porównaniu z zakrętomierzami pneumatycznymi, jest stała
wielkość obrotów wirnika niezależna od prędkości oraz uniezależnienie wskazań przyrządu od
oblodzenia.

Rys.12 Tarcza zakrętomierza z umieszczoną na niej kulką chyłomierza poprzecznego (a) oraz
przekrój puszki zakrętomierza pneumatycznego (b)

Zakrętomierze pneumatyczne bowiem przestają bardzo szybko działać wskutek oblodzenia dyszy
Yenturi. Zakrętomierze zabudowywane na szybowce powinny wychylać się, „na styk" wskazówki i
punktu środkowego przy prędkości kątowej 4°/sek (tzn. 360° w ciągu 90 sęk).
7. Chyłomierze:
a. Chyłomierz poprzeczny
Chyłomierz poprzeczny jest przyrządem działającym na zasadzie przyciągania ziemskiego. W
rurce szklanej, wygiętej w kształcie litery „U" i wypełnionej płynem, znajduje się metalowa lub
szklana kulka. Płyn w rurce ma za zadanie tłumić wahania kulki. Ponieważ nie można tak dobrać
szkła, z którego wykonana jest rurka, aby miało ono ten sam współczynnik rozszerzalności cieplnej
co i płyn ją wypełniający, zatem w jednym końcu rurki znajduje się maleńki zbiorniczek na
pęcherzyk powietrzny występujący w wyniku niecałkowitego wypełniania rurki płynem.

Rys.13 Schemat budowy chyłomierza poprzecznego
Kulka znajdująca się w rurce pod wpływem przyciągania ziemskiego zajmuje zawsze najniższe
położenie, jeżeli przyrząd pozostaje w spoczynku. Podczas lotu szybowca kulka zajmuje środkowe
(najniższe) położenie tylko w locie prostym bez przechyleń. Jeżeli wystąpi przechylenie szybowca

(dotyczy to jedynie lotu prostego), kulka wychyli się w tę samą stronę. W zakrętach natomiast
kulka znajduje się zarówno pod wpływem siły ciężkości, jak i siły odśrodkowej, zatem ustawi się
na wypadkowej tych dwóch sił. Jak wynika z powyższego chyłomierz poprzeczny wskazuje
przechylenia jedynie w locie prostolinijnym, w zakrętach zaś ogranicza się do roli wskaźnika
prawidłowości zakrętu. W związku z tym chyłomierze poprzeczne są zawsze zabudowywane na
tarczy zakrętomierza, a czasem i sztucznego horyzontu (patrz rys. 12a i 12b). Wtedy widząc ze
wskazań zakrętomierza, że szybowiec wykonuje lot prosty, pilot może sądzić o przechyleniach, w
zakrętach zaś — o prawidłowości ich wykonania. W prawidłowym zakręcie kulka chyłomierza
poprzecznego zawsze ustawia się w środku.
b. Chyłomierz podłużny:
Chyłomierz podłużny, dość rzadko używany w szybownictwie, jest jednak bardzo cennym
przyrządem. W trójkątnej rurce szklanej, w jednym jej wierzchołku, znajduje się zbiorniczek (rys.
14). Połowę zbiorniczka i połowę rurki wypełnia kolorowy płyn, najczęściej czerwony, o niskiej
temperaturze zamarzania. Bok trójkąta utworzonego z rurki, znajdujący się naprzeciw zbiorniczka,
ustawiony jest pionowo. W miarę pochylania przyrządu do przodu poziom płynu w rurce opada,
odwrotnie natomiast przy przeciwnym pochyleniu rurki (podnosi się). Przewężenia u dołu i na
górze pionowej rurki mają na celu tłumienie wahań płynu. Obudowa chyłomierza podłużnego
(tarcza) ma skalę wycechowaną w stopniach.

Rys.14 Schemat budowy chyłomierza podłużnego
Po zabudowaniu przyrządu na szybowiec należy tak ustawić jego tarczę, aby poziom płynu
wskazywał „O" na skali przy położeniu szybowca odpowiadającemu jego przeciętnemu lotowi
ślizgowemu. Z opisu działania chyłomierza podłużnego wynika, że zastępuje on częściowo
wskazania sztucznego horyzontu informując pilota o podłużnym pochyleniu szybowca. Ponadto w
przypadku uszkodzenia prędkościomierza pozwala (tak samo zresztą jak sztuczny horyzont),
wnioskować z pochylenia szybowca o prędkości lotu; Ma to bardzo duże znaczenie podczas lotów
chmurowych, kiedy prędkościomierze często przestają działać wskutek oblodzenia rurki
aerodynamicznej.
9. Busole
Busola jest przyrządem, który umożliwia pilotowi utrzymanie stałego kierunku lotu, czyli jak
zwykle mówimy kursu. Właśnie dzięki busoli można prowadzić nawigację. Najważniejszą częścią
składową busoli jest igła magnetyczna z przymocowaną do niej podziałką kątową. Podziałka ta
naniesiona jest na pobocznicę płaskiego walca, co ułatwia pilotowi obserwację wskazań busoli. Ten
szczegół konstrukcyjny jest charakterystyczny przede wszystkim dla tzw. busoli pilota, która jest
stosowana w szybownictwie.

Rys.15 Busola lotnicza, tzw. busola pilota a - budowa busoli, b - widok zewnętrzny busoli
Igłę magnetyczną umocowuje się obrotowo w łożysku. W celu odciążenia łożyska do podziałki
przymocowuje się pływaki. Południowy biegun igły magnetycznej jest dodatkowo obciążony nieco
dla zapobieżenia przechylaniu się jej pod wpływem składowej pionowej magnetyzmu ziemskiego
(zjawiska tzw. inklinacji). Całość mieści się w korpusie busoli, który wypełnia mieszanka
spirytusowa lub czysta nafta, a to w celu tłumienia wahań igły magnetycznej. Ponadto w korpusie,
w tylnej jego części, znajduje się membrana spełniająca rolę kompensatora rozszerzalności płynu.
Korpus ma od strony pilota „okienko" ze szklaną szybą do obserwacji podziałki (tzw. róży wiatrów). Za tym
okienkiem, a przed podziałką, przebiega pionowo kreska kursowa. Bardzo istotną częścią składową busoli
jest ponadto zespół magnesów do kompensacji. Magnesy te umieszcza się w ten sposób, że można zmieniać
ich. położenie usuwając błędy wskazań busoli spowodowane.

Zasady Lotu

WSTĘP:
Aerodynamika zajmuje się siłami działającymi na ciała poruszające się w powietrzu.
Najważniejszymi siłami są siła nośna i siła oporu. Istnienie siły oporu każdy łatwo może stwierdzić
sam, czy to biegnąc szybko pod wiatr, czy też jadąc motorem. Wiadomo również, że opór ciała
poruszającego się w powietrzu zależy przede wszystkim od kształtu ciała. Mechanizm powstawania
oporu zależnego od kształtu ciała będzie dokładnie wyjaśniony w następnych rozdziałach. Opór
ciała jest tym większy, im więcej zawirowań tworzy się za ciałem przy jego poruszaniu się w
powietrzu.Kształtami aerodynamicznymi nazywa się takie ciała opływowe, które poruszając się w
powietrzu napotykają małe opory i mają duże wartości siły nośnej. Do kształtów takich zalicza się
przede wszystkim profile lotnicze. Jednym z podstawowych zadań aerodynamiki jest takie
ukształtowanie profilów i skrzydeł, jakie w danych warunkach lotu, tzn. przy określonej prędkości
lotu i gęstości powietrza, zapewnia jak największy stosunek siły nośnej do siły oporu. Kształt
profilów lotniczych, w miarę rozwoju lotnictwa i osiągania przez samoloty coraz większych
prędkości, ulega zasadniczym zmianom. Na rys.4.1 pokazano różne typy profilów lotniczych
stosowanych w zakresie od małych prędkości (np. dla szybowców) aż do prędkości
naddźwiękowych.
Rozróżniamy profile:
a) profil wklęsłowypukły używany dawniej w szybownictwie,
b) profil płaskowypukły,
c) profil dwuwypukły niesymetryczny dla prędkości średnich, np. w samolotach sportowych,
d) profil dwuwypukły symetryczny, używany głównie na usterzenia, ,
e) profil laminarny, dla samolotów szybkich (charakteryzuje się tym, że największa jego grubość
jest przesunięta do tyłu),
f) profil samolotów naddźwiękowych.

Rys. 4.1. Stosowane rodzaje profili lotniczych

OPIS GEOMETRYCZNY PROFILU
Mówiąc o profilach lotniczych trzeba podać następujące, charakteryzujące je wielkości
geometryczne (rys. 4.2).
Cięciwa profilu, oznaczona literą c, jest to odcinek charakteryzujący długość profilu, czyli
szerokość płata. Jest to wielkość umowna, w przypadku profilów płasko- i wklęsłowypukłych
cięciwa jest prostą styczną do spodu profilu, w pozostałych przypadkach jest prostą łączącą dwa
najbardziej odległe punkty profilu.

Grubość profilu g jest to największa odległość, prostopadła do cięciwy między górnym i dolnym
obrysem profilu. Grubość profilu określa się zazwyczaj w procentach grubości, tzn. jako stosunek
g
maksymalnej grubości do cięciwy podany w procentach g = ⋅ 100% .Profile cienkie mają grubość
c
g = 6 – 8 %, a grube - powyżej 15%.

Rys. 4.2. Wielkości geometryczne charakteryzujące profil

Nosek profilu (na rysunku zaznaczono jako punkt 1).
Krawędź natarcia skrzydła jest to linia łącząca noski profilów, prostopadła do płaszczyzny
profilów.
Krawędź spływu skrzydła jest to linia łącząca końcowe punkty profilu (ostrza), również
prostopadła do płaszczyzny profilów.
Linia szkieletowa profilu — lub krótko „szkieletowa" (na rys. 4.3 zaznaczona linią przerywaną)
jest to miejsce geometryczne środków kół wpisanych w profil.

Rys. 4.3. Opis geometryczny profilu
Strzałka profilu f (rys. 4.3) jest to największa odległość linii szkieletowej od cięciwy profilu.
Podawana jest zazwyczaj w procentach cięciwy:
f
f = ⋅ 100%
c
Miejsce położenia maksymalnej grubości i strzałki (ich odległość od krawędzi natarcia) podawane
także w procentach cięciwy i oznaczane:

Xg

Xf

⋅ 100% (wielkości X g , i X f oznaczone na rys. 4.2 i 4.3).
c
c
Promień zaokrąglenia noska R i ostrza r (rys. 4.4).
Xg =

⋅ 100% oraz X f =

Rys. 4.4. Promienie zaokrąglenia profilu

KĄT NATARCIA PROFILU
Jednym z najważniejszych pojęć w aerodynamice i mechanice lotu, które potrzebne jest do
omawiania większości zjawisk związanych z lotem na szybowcach i samolotach jest kąt natarcia
profilu α. Jest to kąt zawarty między kierunkiem prędkości niezakłóconej a cięciwą profilu (rys.
4.5).Kąt natarcia jest dodatni, gdy cięciwa profilu jest wzniesiona do góry w stosunku do kierunku
prędkości (rys. 4.5a), może być równy 0, gdy cięciwa pokrywa się z kierunkiem prędkości (rys. 4.5
b) i jest ujemny, gdy cięciwa jest opuszczona w dół w stosunku do kierunku prędkości (rys.4.5 c)

Rys. 4.5. Kąt natarcia profilu α

OPIS GEOMETRII SKRZYDŁA
Aby określić geometrię skrzydła samolotu lub szybowca, należy określić typ profilu oraz podać
dodatkowo następujące wielkości geometryczne.Obrys skrzydła (widok skrzydła z góry). Na
rys.4.6 pokazano kilka obrysów skrzydeł stosowanych w różnym zakresie prędkości lotu:
a — skrzydło prostokątne stosowane przy małych prędkościach lotu,
b — skrzydło eliptyczne, które charakteryzuje się dużym wydłużeniem,
c — skrzydło trapezowe używane najczęściej do samolotów sportowych,
d — skrzydło skośne, do samolotów latających z prędkością zbliżoną do prędkości dźwięku,
e — skrzydło trójkątne, zwane „delią", do samolotów latających z prędkością naddźwiękową.
Powierzchnia skrzydła S.
Rozpiętość skrzydeł b (rys. 4.7).
S
. Dla skrzydła prostokątnego cięciwa nie zmienia
l
się wzdłuż rozpiętości, czyli c = c , natomiast w przypadku skrzydła trapezowego sposób
geometryczny wyznaczenia średnie cięciwy geometrycznej wyjaśniono na rys.4.8. Dla innych
obrysów wyznaczenie średniej cięciwy geometrycznej jest bardziej skomplikowane.
Średnia cięciwa geometryczna skrzydła c =

Rys.4.6. Stosowane kształty obrysu skrzydeł

Rys. 4.7. Rozpiętość i cięciwa skrzydła

Wydłużenie pląta Λ. Dla skrzydeł prostokątnych wydłużenie równe jest stosunkowi rozpiętości do
b
cięciwy: Λ = , dla skrzydeł o innym dowolnym obrysie wydłużenie równa się stosunkowi
c
b2
kwadratu rozpiętości do powierzchni: Λ =
. Wzór ten otrzymuje się przez pomnożenie licznika i
S
b b ⋅ b b2
mianownika poprzedniego wzoru przez wielkość b: Λ = =
.
Zbieżność
=
c c⋅ b S
ck
skrzydła η =
, gdzie c k - cięciwa końcowa skrzydła, a c 0 - największa cięciwa przy kadłubie
c0
(rys. 4.8).

Rys. 4.8. Średnia cięciwa
geometryczna

Kąt wzniosu skrzydła v z , (rys. 4.9) jest to kąt zawarty między płaszczyzną prostopadłą do osi
symetrii płata i płaszczyzną cięciw.

Kąt skosu skrzydła v x na rys. 4.10 a, b jest to kąt skosu skrzydła o jednakowej i zmiennej
szerokości. Przy stałej szerokości płata (rys. 4,l0 b) kąt skosu jest zawarty pomiędzy krawędzią
natarcia a płaszczyzną prostopadłą do cięciwy środkowego profilu, natomiast w przypadku płata o
zmiennej szerokości jest to kąt między prostą łączącą punkty na skrzydle leżące w odległości 1/4
cięciwy od krawędzi natarcia, a tą samą płaszczyzną prostopadłą do cięciwy środkowego profilu
(rys. 4.10 b).

Rys. 4.9. Kąt wzniosu skrzydeł v z .

Rys. 4.10. Kąt skosu skrzydła v x
Zwichrzenie geometryczne skrzydła charakteryzuje się tym, że cięciwy profilów w kolejnych
przekrojach nie leżą w jednej płaszczyźnie.
Omówione parametry geometryczne są bardzo istotne, gdyż wpływają na tzw. „charakterystyki
aerodynamiczne", które z kolei określają „aerodynamiczność" zastosowanych kształtów w
szybowcach i samolotach.

PODSTAWOWE PRAWA AERODYNAMIKI
Aby wyjaśnić mechanizm powstawania sił działających na ciała poruszające się w powietrzu,
należy się zapoznać z podstawowymi prawami rządzącymi przepływem powietrza, a więc z zasadą
ciągłości ruchu ośrodka przepływającego oraz z prawem Bernoulliego. Obydwa te prawa odnoszą
się zarówno do cieczy, jak i do gazów. Przy omawianiu tych zależności przyjmuje się założenia
upraszczające:
1) przepływ jest nieściśliwy, tzn. przyjmuje się, że gęstość powietrza ρ jest stała; założenie takie
dla małych prędkości lotu nie powoduje błędów, natomiast przy dużych prędkościach lotu,
zbliżonych do prędkości dźwięku, uproszczenia takiego nie można stosować (p. rozdz. 9).
2) przepływ jest nielepki, co oznacza, że lepkość (cieczy lub gazu) równa jest zeru; w
rzeczywistości powietrze zachowuje się jak nielepkie, z wyjątkiem bardzo cienkiej warstwy

wokół ciała opływanego i za nim; do wyjaśnienia mechanizmu powstawania siły nośnej
założenie to nie przeszkadza, natomiast przy wyjaśnianiu powstawania siły oporu trzeba
przepływ traktować jak lepki (zagadnienie to wyjaśniono przy omawianiu oporu tarcia).
3) przepływ jest ustalony, tzn. że w każdym rozpatrywanym punkcie danego przekroju lokalna
prędkość jest stalą.

1. ZASADA CIĄGŁOŚCI RUCHU
Na rysunku 5.1 pokazano przepływ powietrza przez kanał o zmiennym przekroju poprzecznym. W
przekroju 1-1 pole przekroju wynosi S1, prędkość V1 [ gęstość ρ 1 , w przekroju 2-2 odpowiednio S2,
V2, ρ 2 . Ponieważ powietrze jest ośrodkiem ciągłym i nie ma odpływu ani dopływu powietrza
poprzez ścianki kanału, więc masa powietrza m1, która wpływa do kanału przez przekrój 1-1 w
czasie t, musi być równa masie m2, która z niego wypływa przez przekrój 2-2.

Rys. 5.1. Zasada ciągłości ruchu
Taka sama masa powietrza musi przepłynąć w czasie t zarówno przez mały, jak i przez duży
przekrój kanału, gdyż powietrze nie ma się gdzie gromadzić.
m1 = ρ 1 ⋅ V1 = ρ 1 ⋅ S1 ⋅ v1 ⋅ t
(5.1)
m 2 = ρ 2 ⋅ V2 = ρ 2 ⋅ S 2 ⋅ v 2 ⋅ t
m1 = m2
ale
stąd:
ρ 1 ⋅ S1 ⋅ v1 ⋅ t = ρ 2 ⋅ S 2 ⋅ v 2 ⋅ t
przy założeniu nieściśliwości ośrodka: ρ 1 = ρ 2 = ρ
otrzymamy:
S1 ⋅ v1 = S 2 ⋅ v 2 = S ⋅ v = const
(5.2)
co oznacza, że wyrażenie S ⋅ v ma stalą wartość w każdym przekroju kanału. Jeśli przekrój rośnie
od wartości S1 do wartości S2, to jednocześnie musi zmaleć prędkość przepływu od wartości V1 do
wartości V2, czyli im przekrój kanału jest mniejszy, tym ciecz porusza się szybciej i na odwrót.

2. PRAWO BERNOULLIEGO
Następny przykład przepływu powietrza przez kanał pokazano na rysunku 5.2. Wielkości
ρ 1 , S1 , v1 , ρ 2 , S 2 , v 2 mają te same znaczenia, co w poprzednio rozpatrywanym przypadku. Ponadto
p1 oznacza ciśnienie działające na przekrój S1, a p 2 ciśnienie powietrza działające na przekrój S2.
Wielkości h1 i h2 oznaczają odpowiednio wysokość wzniesienia przekrojów S1 i S2 ponad pewien
przyjęty układ odniesienia. Jeśli rozpatrywany przykład dotyczy przepływu nieściśliwego: ρ =
const., nielepkiego i ustalonego, to można napisać
m1 = m2 = m

Rys. 5.2. Prawo Bernoulliego
Formułując zasadę równowartości energii kinetycznej i pracy (2.45) dla przepływu w przekrojach
S1 i S2 otrzymuje się:
1
1
m2 ⋅ v 22 − m1 ⋅ v12 = p1 ⋅ S1 ⋅ v1 ⋅ t − p 2 ⋅ S 2 ⋅ v 2 ⋅ t + m1 ⋅ g (h1 − h2 )
(5.3)
2
2
Przyrost energii kinetycznej całego układu równy jest sumie prac wszystkich sił, które w tym
czasie działały w układzie:
∆ E = E 2 − E1 =

∑

Ll

1
ρ 2 ⋅ S 2 ⋅ v 22 - energia kinetyczna w przekroju 2-2,
2
1
E1 = ρ 1 ⋅ S1 ⋅ v12 - energia kinetyczna w przekroju 1-1,
2
p1 ⋅ S1 ⋅ v1 ⋅ t
- praca siły ( p1 ⋅ S1 ) pochodzącej od ciśnienia p1 i na przemieszczeniu:
v1 ⋅ t
p2 ⋅ S 2 ⋅ v2 ⋅ t
- praca siły ( p 2 ⋅ S 2 ) pochodzącej od ciśnienia p 2 i na przemieszczeniu
v 2 ⋅ t , ta praca jest ujemna, bo siła jest skierowana przeciwnie niż
przemieszczenie,
m1 ⋅ g (h1 − h2 )
- praca siły ciężkości m1 ⋅ g na przemieszczeniu (h1 − h2 ) ; ta praca jest
dodatnia, gdyż siła ciężkości i przemieszczenie (h1 − h2 ) skierowane są
do dołu.
1
1
ρ 2 ⋅ S 2 ⋅ v 2 ⋅ t ⋅ v 22 − ρ 1 ⋅ S1 ⋅ v1 ⋅ t ⋅ v12 = p1 ⋅ S1 ⋅ v1 ⋅ t − p 2 ⋅ S 2 ⋅ v 2 ⋅ t + ρ 1 ⋅ S1 ⋅ v1 ⋅ t ⋅ g (h1 − h2 )
2
2
E2 =

ale z równania ciągłości
S1 ⋅ v1 = S 2 ⋅ v 2 = S ⋅ v
oraz ρ 1 = ρ 2 = ρ (nieściśliwy przepływ)
stąd:
1
ρ (v 22 − v12 ) = p1 − p 2 + ρ ⋅ g (h1 − h2 )
2
(5.4)
lub:
1
1
1
ρ ⋅ v12 + ρ ⋅ g ⋅ h1 = p 2 + ρ ⋅ v 22 + ρ ⋅ g ⋅ h2 = p + ρ ⋅ v 2 + ρ ⋅ g ⋅ h
2
2
2
Oznacza to, że w każdym przekroju przepływu wyrażenie:
p1 +

p +

1
ρ ⋅ v 2 + ρ ⋅ g ⋅ h = const
2

(5.5)

(5.6)
Równanie to nosi nazwę równania energii albo równania Bernoulliego.
Przy rozpatrywaniu ruchu szybowca w atmosferze zmiany wartości ( ρ ⋅ g ⋅ h ) są bardzo małe w
porównaniu z pozostałymi członami i można je pominąć, wówczas prawo Bernoulliego ma postać:
1
p + ρ ⋅ v 2 = const
2
(5.7)
gdzie;
1
ρ ⋅ v 2 - nazywane jest ciśnieniem dynamicznym lub ciśnieniem prędkości,
2
p - ciśnieniem statycznym.
Jest to bardzo ważne i potrzebne w dalszych rozważaniach prawo, które mówi, że suma ciśnień
statycznego i dynamicznego wzdłuż strugi przepływającego powietrza ma wartość stałą. Wynika
stąd, że wzrost prędkości w jakimś punkcie przepływu wywołuje spadek ciśnienia i na odwrót.
Największe ciśnienie występuje więc w punktach przepływu, gdzie prędkość jest równa zeru.
Wprowadza się również pojęcie ciśnienia całkowitego p o , równego sumie ciśnienia dynamicznego
i statycznego:
1
po = p + ρ ⋅ v 2
2
(5.8)

SIŁY AERODYNAMICZNE I ICH UMIEJSCOWIENIE NA PROFILU
Siłami aerodynamicznymi nazywane są siły i momenty działające na ciała poruszające się w
powietrzu. Na podstawie licznych pomiarów okazało się, że wypadkowa siła aerodynamiczna
działająca na ciało ustawione pod pewnym kątem do kierunku ruchu zależy od następujących
czynników:
— gęstości powietrza ρ ,
— powierzchni ciała S,
2
— prędkości ruchu w kwadracie v ,
— kształtu ciała i ustawienia go względem kierunku ruchu
Siłę tę można wyrazić za pomocą wzoru:
R=

1
ρ ⋅ v 2 ⋅ S ⋅ cR
2

(5.9)
gdzie:
R — wypadkowa sita aerodynamiczna [N],
ρ — gęstość powietrza [kg/m3],
S — powierzchnia poruszającego się ciała [m2],
v — prędkość ruchu [m/s],
c R — bezwymiarowy współczynnik siły aerodynamicznej, zależny od kształtu ciała i jego
ustawienia względem kierunku ruchu.
Na rysunku 5.3 pokazano wartość wypadkowej siły aerodynamicznej działającej na profil
szybowca. Otóż okazuje się, że siła ta działa pod pewnym kątem w stosunku do kierunku ruchu.
Siłę tę można rozłożyć na dwie składowe: na równoległą do kierunku ruchu, Px , nazywaną siłą
oporu, oraz prostopadłą do tego kierunku siłę Pz — nazwaną siłą nośną.

Rys. 5.3. Siły aerodynamiczne na profilu
Siły Px i Pz wyraża się za pomocą wzorów analogicznych do wzoru na wypadkową siłę
aerodynamiczną, a mianowicie:
1
Pz = ρ ⋅ v 2 ⋅ S ⋅ c z
2
(5.10)
1
Px = ρ ⋅ v 2 ⋅ S ⋅ c x
2
(5.11)
gdzie c z i c x oznaczają odpowiednio bezwymiarowe współczynniki siły nośnej i siły oporu.
Przez analogię moment od sił aerodynamicznych na skrzydle można wyrazić jako:
M =

1
ρ ⋅ v 2 ⋅ S ⋅ cm ⋅ c
2
(5.12)

gdzie:
c — średnia cięciwa pląta,
c m — bezwymiarowy współczynnik momentu.
Zarówno siły, jak i bezwymiarowe współczynniki omówiono dalej. Punkt, w którym linia działania
wypadkowej siły aerodynamicznej R przecina cięciwę profilu, nazywa się środkiem parcia;
oznaczany jest literą E (rys. 5.4). Zwykle w tym punkcie umiejscawia się wypadkową silę
aerodynamiczną.

Rys. 5.4. Położenie środka parcia na profilu
Położenie środka parcia na profilu nie jest stałe. Ze wzrostem kąta natarcia środek parcia
przesuwa się do przodu. Na rys. 5.5 pokazano przykładowo położenia środka parcia dla
trzech kątów natarcia.
Ze wzrostem kąta natarcia przy stałej prędkości lotu wzrasta również, jak to zaznaczono na rys.
5.5, wypadkowa siła aerodynamiczna. Moment tej siły względem jakiegoś punktu w pobliżu noska
profilu, np. punktu A na rys. 5.5, jest równy iloczynowi siły R przez jej ramię: M = R • l.
Powiedziano już, że ze wzrostem kąta natarcia wielkość siły aerodynamicznej R rośnie, a jej ramię

l maleje. Można więc dobrać taki punkt na profilu, względem którego przy zmianach kąta natarcia
ramię l wypadkowej siły aerodynamicznej zmaleje tyle razy, ile razy wzrośnie siła R, a więc
moment M = R • l pozostanie stały. Całe rozumowanie jest oczywiście słuszne i przy zmniejszaniu
kąta natarcia. Wtedy ramię l będzie rosło, a wypadkowa siła aerodynamiczna R będzie malała.
Punkt taki znaleziono i nazwano środkiem aerodynamicznym profilu; oznaczono go literą A.
Aerodynamiczny środek profilu charakteryzuje się tym, że jego położenie na profilu w szerokim
zakresie kątów natarcia nie zmienia się. Ze względu na cechę nie zmienności położenia, w punkcie
tym często umiejscawia się wypadkową siłę aerodynamiczną. Aby przenieść wypadkową siłę
aerodynamiczną ze środka parcia E do środka aerodynamicznego A, należy (p. rozdz. 2 p. 2.4 i rys.
2.17) dodać odpowiedni moment (rys. 5.6).

Rys. 5.5. Wędrówka środka parcia na profilu niesymetrycznym
W spotykanych w praktyce profilach przy prędkościach lotu mniejszych od prędkości dźwięku
środek aerodynamiczny A znajduje się w przybliżeniu w 25% cięciwy profilu. Całe
przeprowadzone tu rozumowanie odnosi się tylko do stałej prędkości lotu. Wobec lego, stałej
wartości momentu będzie odpowiadała, stała wartość współczynnika momentu określonego ze
wzoru (5.12).

Rys. 5.6. Położenie środka aerodynamicznego A na profilu
Środek aerodynamiczny profilu A można zatem określić jako punkt, względem którego
współczynnik momentu sił aerodynamicznych jest stały w użytkowym zakresie kątów natarcia.

MECHANIZM POWSTAWANIA SIŁ AERODYNAMICZNYCH
1. MECHANIZM POWSTAWANIA SIŁY NOŚNEJ
Do wyjaśnienia mechanizmu powstawania siły nośnej na skrzydle szybowca posłuży twierdzenie

Bernoulliego (4.7) oraz teoria cyrkulacji, szeroko stosowana w aerodynamice. Teoria cyrkulacji, ze
względu na łatwość zrozumienia, zostanie wyjaśniona na przykładzie opływu powietrza wokół
cylindra kołowego, a następnie wyniki rozważań zostaną przeniesione na dwuwymiarowe skrzydło
i zastosowane przy obliczaniu siły nośnej.
Cyrkulacją nazywa się wir o konturze zamkniętym, poruszający się zgodnie lub przeciwnie z
ruchem wskazówek zegara, opływający przekrój poprzeczny badanego ciała i obszar powietrza
wokół tego ciała. Cyrkulację oznaczono literą grecką Γ (gamma), a jej prędkość literą v Γ
Rozważania oparto na następujących założeniach:
1) lepkość powietrza równa jest zeru (to znaczy przyjęto, że cząsteczki powietrza nie przylepiają się
do ścianek opływanego przekroju),
2) przepływ jest dwuwymiarowy, co w praktyce oznacza, że jest rozpatrywany przepływ wokół ciał
o nieskończonej długości (cylinder lub płat nieskończenie długi); oznacza to, że wszelkie
wyniki uzyskane przy tym założeniu muszą być następnie modyfikowane do praktycznie
spotykanych trójwymiarowych przypadków.
Najpierw rozpatrzony zostanie przepływ wokół cylindra bez cyrkulacji. Przebieg linii prądu wokół
takiego cylindra pokazano na rys. 6.1a. W punkcie 1 i 2 prędkość v = 0. Rozkład ciśnień ilustruje
rys. 6.1b. Z rys. 6.1a widać, że na górnej i dolnej powierzchni cylindra linie prądu zagęszczają się,
natomiast z przodu i tyłu cylindra są bardzo oddalone od siebie. Na podstawie równania ciągłości
wiadomo, że na górze i na dole cylindra prędkość jest duża, a z przodu i z tyłu — mała, co z kolei
na podstawie prawa Bernoulliego daje małe ciśnienie na dole i na górze cylindra (podciśnienie w
stosunku do otaczającego powietrza) i duże ciśnienie na przedniej i tylnej jego części (rys. 6.1b,
nadciśnienie w stosunku do powietrza otaczającego). Przepływ jest symetryczny zarówno
względem osi x, jak i y i dlatego przy takim opływie nie powstają ani siła nośna, ani siła oporu. Z
kolei rozpatrzony będzie przepływ wokół takiego samego cylindra przy założeniu, że istnieje
cyrkulacja w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, jak na
rys. 6.2. W każdym
punkcie przepływu w pobliżu cylindra prędkość jest teraz wypadkowa z prędkości przepływu
v + vΓ . Dlatego w dawnym punkcie 1 prędkość jest skierowana do góry, a w punkcie 2 jest
skierowana w dół. Teraz punkty 1' i 2' są punktami zerowej prędkości.

Rys.6.1. Opływ cylindra bez cyrkulacji
Wynikiem działania cyrkulacji jest zwiększenie prędkości przepływu na górnej powierzchni
cylindra i obniżenie jej na dolnej jego części (rys. 6.2a), co w zestawieniu z prawem Bernoulliego
daje wzrost podciśnienia na górnej i nadciśnienia na dolnej powierzchni cylindra. Powstaje więc
wypadkowa siła skierowana do góry wzdłuż osi y, która nazywana jest siłą nośną. Przepływ jest
symetryczny tylko względem osi y, a wzdłuż osi x nie występuje siła oporu. Okazuje się, że o ile do
wyjaśnienia występowania siły nośnej wystarczą założenia poczynione powyżej, o tyle, aby
wyjaśnić istnienie siły oporu, koniecznie trzeba założyć lepkość powietrza.

Następnie rozpatrzony będzie przepływ wokół skrzydła dwuwymiarowego (o wydłużeniu
nieskończenie dużym) w nielepkim powietrzu bez cyrkulacji. Przebieg linii prądu takiego
przepływu pokazano na rys. 6.3. Wystąpią tu punkty 1 i 2, w których prędkości równe są zeru.
Struga powietrza rozdziela się w punkcie l na dwie strugi, opływające górną i dolną powierzchnię
skrzydła. Cząsteczki powietrza opływające górną powierzchnię mają do przebycia dłuższą drogę
(profil bardziej wypukły u góry) niż cząsteczki na dole. Dolne cząsteczki opłyną więc ostrą
krawędź spływu (bo nie ma przylegania ich do profilu) i spotykają się na górnej powierzchni w
punkcie 2. W przypadku takiego opływu nie powstaną żadne siły aerodynamiczne na profilu. W
rzeczywistości wszystkie ciecze i gazy, a więc i powietrze, mają pewną lepkość, tzn. zdolność
przylegania do ciał, które opływają i dlatego należy przyjąć, że lepkość powietrza jest różna od
zera.
Jeśli przy tym założeniu rozpatrzyć przepływ powietrza wokół profilu niesymetrycznego, to okaże
się, ze dolna struga, zamiast opływać ostrą krawędź spływu wskutek dużych przyrostów prędkości
w strefie przylegającej bezpośrednio do profilu (v = 0) i w pewnej od niej odległości ( v = v przeplywu ),
tworzy wir, jak na rys. 6.4a.Jeśli przy tym założeniu rozpatrzyć przepływ powietrza wokół profilu
niesymetrycznego, to okaże się, ze dolna struga, zamiast opływać ostrą krawędź spływu wskutek
dużych przyrostów prędkości w strefie przylegającej bezpośrednio do profilu (v = 0) i w pewnej od
niej odległości ( v = v przeplywu ), tworzy wir, jak na rys. 6.4a.

Rys. 6.2. Opływ cylindra z cyrkulacją
Wir ten powoduje przesuwanie się w dół w kierunku krawędzi spływu punktu 2 zerowej prędkości
na profilu, sam przemieszcza się również na krawędź spływu profilu, a następnie zostaje bardzo
szybko uniesiony i oddala się od płata (rys. 6.4b). Wir ten nazywa się wirem rozruchowym, gdyż
zgodnie z prawami aerodynamiki powoduje powstawanie dokoła płata nowego wiru, zwanego
wirem związanym lub cyrkulacją o kierunku przeciwnym do kierunku działania wiru rozruchowego
i wartości bezwzględnej równej wirowi rozruchowemu (rys.6.5).

Rys. 6.3. Opływ profilu płata bez cyrkulacji

Rys. 6.4. Powstanie wiru: I — rozruchowego, II — nośnego
Zgodnie z twierdzeniem o trwałości cyrkulacji w aerodynamice: jeśli w pewnej chwili na krawędzi
spływu tworzy się wir o określonym kierunku działania, to dokoła płata musi wytworzyć się wir o
kierunku przeciwnym do danego.

Rys. 6.5. Opływ profilu płata z cyrkulacją
Wir rozruchowy wyzwolił cyrkulację wokół płata i oddalił się z przepływem, a wir wytworzony
istnieje nadal i dlatego nazywa się wirem związanym. Należy teraz rozpatrzyć, jak zmienia się
przepływ wokół płata, gdy istnieje cyrkulacja (rys. 6.5). Prędkość cząstek powietrza na górnej
powierzchni będzie sumą prędkości przepływu v i prędkości cyrkulacji: v + v Γ a na dolnej
powierzchni prędkość będzie różnicą prędkości przepływu i prędkości cyrkulacji ( v − v Γ ); to
spowoduje, że cząstki powietrza z górnej powierzchni, mające większą prędkość, i z dolnej
powierzchni, mające mniejszą prędkość, spotykają się na krawędzi spływu. Zgodnie z prawem
Bernoulliego na górnej powierzchni profilu ciśnienie spadnie, a na dolnej - wzrośnie.
W
stosunku do ciśnienia otaczającego, na górnej powierzchni wytworzy się podciśnienie, a na dolnej nadciśnienie (rys.6.6a).

Rys. 6.6. Rozkład ciśnień na profilu

Rys. 6.7. Rozkład ciśnień na profilu dla różnych kątów
Podciśnienie na górnej powierzchni jest przeciętnie dwukrotnie większe niż nadciśnienie na
spodzie profilu. Różnica tych ciśnień daje siłę skierowaną do góry o kierunku prostopadłym do
niezakłóconego kierunku prędkości. Nazywa się ją siłą nośną i oznacza Pz .
Rozkład ciśnienia na płacie wygodnie jest przedstawić w postaci wykresów, na których na osi y
x
odkłada się wartość bezwymiarowego współczynnika ciśnienia c p w funkcji
(gdzie x jest
c
odległością od noska profilu mierzonego wzdłuż cięciwy, a c — cięciwą profilu). Bezwymiarowy
współczynnik ciśnienia c p określa się pisząc prawo Bernoulliego dla dowolnych
lokalnych wartości (p, v) i dla wartości p ∞ , v ∞ w przepływie niezakłóconym z dala od skrzydła
1
1
2
p + ρ ⋅ v 2 = p ∞ + ρ ⋅ v∞
2
2
(6.1)

stąd:
1
1
2
ρ ⋅ v∞ = ρ ⋅ v 2
2
2
1
2
Dzieląc stronami to równanie przez ρ ⋅ v∞ otrzymuje się:
2
p − p∞ =

p− p
1
2
ρ ⋅ v∞
2

= 1−

v2
v∞

2

= cp

Tę wartość oznacza się jako bezwymiarowy współczynnik ciśnienia c p .Wykres ciśnień dla profilu
pokazanego na rys. 6.6a przedstawiono na rys.6.6b. Z wykresu można od razu odczytać punkt
zerowej prędkości (tam gdzie występuje maksymalne nadciśnienie na profilu na rys. 6.6a, tzn.
współczynnik cp = l), a wielkość całkowitego pola zawartego pomiędzy liniami opisującymi
ciśnienie mówi o wartości całkowitej siły nośnej na płacie. Łatwo zauważyć, że jeśli profil
symetryczny ustawia się pod zerowym kątem natarcia, to nie wystąpi ani różnica prędkości na
górnej i dolnej powierzchni, ani różnica ciśnień, a w związku z tym siła nośna będzie równa zeru.
Również każdy profil niesymetryczny można ustawić pod takim kątem natarcia w stosunku do
prędkości, że siła nośna na nim będzie równa zeru. Taki kąt natarcia, dla którego całkowita siła
nośna na profilu równa jest zeru, nazywa się kątem zerowej siły nośnej. Jeżeli profil ustawi się
pod dodatnim kątem natarcia do kierunku napływających strug powietrza, to zwiększy się jeszcze
bardziej różnica prędkości na górnej i dolnej powierzchni skrzydła, wzrośnie więc odpowiednio
podciśnienie i nadciśnienie, a więc zwiększy się również siła Pz .
Wynika stąd, że siła nośna Pz zależy od kąta natarcia profilu. Dla potwierdzenia tego wniosku, na
rys. 6.7 pokazano rozkład ciśnień dla profilu ustawionego pod kątami α = + 2  , α = + 15  i α = − 5 
.
Wzrost siły nośnej wraz ze wzrostem kąta natarcia ma miejsce tylko do pewnego kąta natarcia. W
zakresie małych kątów natarcia opływ wokół profilu kształtuje się tak jak opisano powyżej, tzn.
cząsteczki powietrza rozdzielając się na nosku opływają go i spotykają się na krawędzi spływu.
Począwszy jednak od pewnego kąta natarcia na górnej powierzchni profilu zaczyna się pojawiać
odrywanie się strug powietrza.

Rys. 6.8. Opływ profilu przy krytycznym kącie natarcia
Początek oderwania następuje na ostrej krawędzi spływu i w miarę wzrostu kąta przesuwa się
do przodu profilu. Od tej chwili zwiększenie kąta natarcia daje już tylko nieznaczny wzrost
siły nośnej, aż wreszcie począwszy od pewnego dużego kąta natarcia siła nośna zaczyna

gwałtownie maleć. Oznacza to, że na górnej powierzchni profilu nastąpiło oderwanie strug
powietrza. Kąt, przy którym siła nośna osiągnęła wartość maksymalną, nazywany jest
krytycznym kątem natarcia (rys. 6.8).
Na wartość siły nośnej wpływają następujące czynniki:
1) kształt ciała i jego kąt natarcia α a,
2) powierzchnia ciała S,
3) gęstość powietrza ρ Q,
4) prędkość lotu v.
Siła nośna wyraża się następującą zależnością
1
Pz = ρ ⋅ S ⋅ v 2 ⋅ c z
2
(6.3)
Pz — siła nośna [N],
ρ — gęstość powietrza
S — powierzchnia skrzydła [m2],
v — prędkość lotu [m/s],
c z — bezwymiarowy współczynnik siły nośnej, który zależy od kształtu i kąta natarcia profilu
(omówiono go dokładnie w dalszej części pracy).

2.MECHANIZM POWSTAWANIA SIŁY OPORU
Każde ciało poruszające się w powietrzu lub w innym ośrodku napotyka opór. Siła oporu jest siłą
niekorzystną — w przypadku szybowców i samolotów pogarszającą ich własności lotne i osiągi.
Przy projektowaniu szybowców należy tak kształtować wszystkie parametry, aby wartość siły
oporu była jak najmniejsza. Stąd też należy dokładnie poznać mechanizm powstawania oporu i
wszystkie czynniki, od których on zależy. W rozdziale tym mechanizm powstawania siły oporu
wyjaśniono na przykładzie skrzydła o wydłużeniu nieskończenie dużym. Opływ dokoła takiego
skrzydła niczym nie różni się od opływu dokoła profilu (czyli przekroju poprzecznego tego
skrzydła) i dlatego najpierw omówiono tu opór profilu. Opór profilu zależy od stanu powierzchni
profilu (gładka czy chropowata) i od kształtu. Opory te nazwano oporem tarcia i oporem kształtu.
Skrzydła, jak wiadomo, mają skończone wydłużenie, co tworzy dodatkowy opór, zwany oporem
indukowanym. Ponadto występuje opór wynikający z wzajemnego oddziaływania na siebie
skrzydła i kadłuba oraz pozostałych elementów szybowca — opór ten nazwano oporem
interferencyjnym. Opór spowodowany istnieniem wszelkiego rodzaju szczelin, np. przy sterach
czy klapach, nazwano oporem szczelinowym. Wszystkie zasygnalizowane składniki oporu będą
omówione kolejno w sposób szczegółowy. Mimo że w zakresie prędkości lotów szybowców nie
występuje opór falowy, którego pojawienie się związane jest z dużą prędkością, zbliżoną do
prędkości dźwięku, to jednak opór ten jest zjawiskiem tak ważnym, że pilot musi je poznać
(p.
rozdz. 10).

Opór tarcia
Aby wyjaśnić mechanizm powstawania oporu tarcia, należy przypomnieć, że powietrze, tak jak
wszystkie ciecze i gazy, ma pewną lepkość. Oczywiście, lepkość powietrza jest znacznie mniejsza
niż lepkość wody czy miodu, lecz na pewno istnieje. Powietrze ma zdolność przylegania w różnym

stopniu do ciał, które opływa, zależnie od gładkości powierzchni tych ciał. Jeżeli profil lotniczy
opływa powietrze z prędkością v, to wskutek lepkości cząsteczki powietrza stykające się
bezpośrednio z powierzchnią profilu będą się do niej przyczepiały, czyli prędkość ich będzie równa
zeru. Dopiero cząsteczki znajdujące się w pewnej odległości od powierzchni profilu będą miały
prędkość zbliżoną do prędkości przepływu niezakłóconego. W bez pośredniej bliskości powierzchni
profilu powstanie więc cienka warstwa, w której prędkość zmienia się od zera do wartości
prędkości przepływu. Warstwę tę nazwano warstwą przyścienną. Grubość warstwy przyściennej
jest najmniejsza na krawędzi natarcia, a w miarę schodzenia do krawędzi spływu grubość jej
zwiększa się, dochodząc do kilku milimetrów
(rys. 6.9).
Charakter ruchu cząstek powietrza w warstwie przyściennej jest inny niż poza nią. Ponieważ
prędkości sąsiadujących cząstek powietrza różnią się między sobą, więc poszczególne cząsteczki
trąc o siebie podlegają obrotowi i tworzą zawirowania, które wytwarzają siłę, zwaną oporem tarcia
— Pxt jest ona skierowana przeciwnie do prędkości lotu szybowca.

Rozkład prędkości w warstwie przyściennej na profilu
Okazało się, że ruch cząstek powietrza w warstwie przyściennej może mieć różny charakter. Jeżeli
powietrze płynie spokojnie w równoległych warstwach dokoła profilu, to przepływ taki nazywany
jest laminarnym, a gdy cząsteczki poruszają się ruchem chaotycznym, wzajemnie się krzyżując, to
przepływ taki nazywany jest burzliwym lub turbulentnym. W większości przypadków w przedniej
części profilu od krawędzi natarcia aż do maksymalnej jego grubości ruch w warstwie przyściennej
ma charakter laminarny, a w tylnej części — burzliwy. Z doświadczenia wiadomo, że opór tarcia
laminarnej warstwy przyściennej jest kilkakrotnie mniejszy niż warstwy turbulentnej.
Wykorzystując te własności opływu zastosowano w szybowcach i samolotach tzw. profile
laminarne.
Profile laminarne i ich własności
Charakter przepływu zależy od jego prędkości oraz od wymiarów opływanego ciała; przy małych
prędkościach i małych wymiarach ciała można zachować przepływ laminarny w całej warstwie
przyściennej, natomiast po zwiększeniu tych wielkości przepływ zamienia się w turbulentny.
Dążność do zwiększania prędkości lotu zmusiła aerodynamików do szukania takich profilów, które
przy dużych prędkościach pozwoliłyby na zachowacie laminarnej warstwy przyściennej na jak
największej długości wzdłuż cięciwy profilu, a tym samym na zmniejszenie oporu tarcia. Okazuje
się, że punkt przejścia od przepływu laminarnego do turbulentnego na profilu zależy od rozkładu
ciśnienia wzdłuż cięciwy. Punkt przejścia przepływu laminarnego w turbulentny na grzbiecie
profilu znajduje się w miejscu gdzie występuje maksymalne podciśnienie, a na dolnej powierzchni
profilu — w miejscu, gdzie występuje maksymalne nadciśnienie (rys. 6.l0a,b). Mniejszy opór mają
więc profile, w których punkt minimalnego ciśnienia znajduje się w dużej odległości od krawędzi

natarcia. Rozkład ciśnienia na profilu można zmienić przez zmianę kształtu profilu, a mianowicie
przez przesunięcie maksymalnej grubości profilu do tyłu. co oznacza przesunięcie punktu
maksymalnego podciśnienia.

Rys. 6.10. Wpływ rozkładu ciśnienia na charakter przepływu
Na rys. 6.11 pokazano wartość oporu profilowego zależnie od liczby Reynoldsa dla trzech profilów
o różnych kształtach (liczbę Reynoldsa Re opisano w rozdz. 10). Na rysunku widać, że przesunięcie
maksymalnej grubości profilu do tylu przesuwa w tym samym kierunku punkt maksymalnego
ciśnienia, a więc dłuższy jest odcinek laminarnego przepływu, czyli mniejszy współczynnik oporu
tarcia c xt .
W ten sposób powstały profile laminarne, które charakteryzują się tym, że maksymalna ich grubość
położona jest w 50—70% cięciwy, a nosek profilu jest znacznie cieńszy niż profilów zwykłych
(rys. 6.10b). Należy podkreślić, że przepływ laminarny można utrzymać na dużej długości profilu
tylko w niewielkim zakresie kątów natarcia α i to dla niedużych kątów α .

Rys. 6.11. Wpływ liczby Reynoldsa na współczynnik oporu tarcia c xt

Na dużych kątach natarcia opór profilu laminarnego jest na ogół większy od normalnego.
Przyczyną tego jest szerszy pas zawirowań wskutek oderwania się strugi powietrza za profilem
laminarnym, spowodowany charakterystycznym kształtem profilu (rys. 6.12). Powierzchnia
skrzydła z profilem laminarnym powinna być bardzo gładka. Wszelkie nierówności i szorstkość jej
powodują turbulencję w warstwie przyściennej, a więc wzrost współczynnika oporu c xt i
zmniejszenie współczynnika c z .

Rys. 6.12. Oderwanie strug za profilem zwykłym i laminarnym
Przy eksploatacji szybowców i samolotów ze skrzydłami laminarnymi należy więc zwracać uwagę
na zachowanie gładkości powierzchni skrzydeł.
Opór kształtu
Opór ciała poruszającego się w danym ośrodku zależy od kształtu tego ciała, jego rozmiarów i
położenia w stosunku do kierunku ruchu. Najprościej można to sprawdzić na przykład przez
zanurzenie się w głębokiej wodzie i szybkie posuwanie się do przodu. Okaże się, że można jedynie
z trudem przepychać się do przodu, gdyż woda stawia duży opór. Natomiast doświadczony pływak,
ustawiając prawidłowo swoje ciało, porusza się w wodzie bardzo szybko nie męcząc się, gdyż
natrafia na dużo mniejszy opór. Podobnie jest z ciałami poruszającymi się w powietrzu. Na rys.
6.13 pokazano płaską płytkę, kulę oraz profil lotniczy, ustawione w poprzek kierunku strug
napływającego powietrza. Na rysunku widać, że najbardziej zakłóca przepływ płytka; powoduje
ona tak gwałtowną zmianę kierunku przepływających strug z tyłu za nią, że ulegają one oderwaniu i
zawirowaniu. Oderwanie strug przy opływie kuli występuje dopiero za największym jej
przekrojem, natomiast profil rozchyla napływające strugi, powodując jedynie warkocz zawirowań z
tyłu za nim. Widać stąd, że ciała o kształtach opływowych poruszając się w powietrzu w
niewielkim tylko stopniu zakłócają przepływ, powodując małe zawirowania.
Na rys. 6.14 wyjaśniono na przykładzie opływu dokoła walca, skąd się bierze opór. Powietrze
napływające naciska na przednią powierzchnię walca, z tylu walca tworzą się zawirowania
powodujące oderwanie strug, co powoduje obniżenie tam ciśnienia. W stosunku do ciśnienia przed
walcem z tyłu występuje podciśnienie i ta różnica ciśnień działając na powierzchnię walca
wytwarza siłę skierowaną do tyłu; jest to siła oporu. Im więcej zawirowań tworzy się za ciałem, tym
większa jest powstająca siła oporu.

Rys. 6.13. Opływ ciała o różnych kształtach geometrycznych

Rys. 6.14. Opływ dokoła walca
Stąd wniosek, że ciała o kształtach opływowych, dające najmniejsze zakłócenia przepływu, mają
najmniejszy opór kształtu. Aby to zilustrować, na rys. 6.15 podano wartości bezwymiarowego
współczynnika c x , kilku ciał o takim samym przekroju, lecz o różnym kształcie poprzecznym D,
który charakteryzuje ich siłę oporu. Różne ciała opływane z tą samą prędkością v mają różne opory.
Okazuje się, że nawet to samo ciało ustawione pod różnymi kątami do kierunku napływającego
powietrza daje różne opory. Na przykład profil lotniczy symetryczny daje najmniejszy opór przy
kącie natarcia równym zeru, a przy zwiększaniu kąta natarcia jego opór rośnie.
Opór indukowany
Siła nośna na skrzydle powstaje w wyniku wytwarzania się podciśnienia na górnej i nadciśnienia na
dolnej powierzchni skrzydła. Gdy rozpiętość skrzydeł ma wartość skończoną (dotychczas przy
omawianiu siły nośnej i oporu zakładano nieskończoną rozpiętość skrzydła), powietrze dąży do
wyrównania ciśnień na końcach skrzydeł.

Rys. 6.15. Współczynnik oporu c x dla różnych kształtów
Wytwarza się dodatkowy przepływ powietrza (dodatkowa cyrkulacja) na końcach skrzydeł o
kierunku jak na rys. 6.16. Powstaje dodatkowa składowa prędkości powietrza, skierowana wzdłuż
rozpiętości skrzydła od końcówki skrzydła na górnej powierzchni do końcówki skrzydła w kierunku
kadłuba, a na dolnej — od kadłuba do końcówki skrzydła.

Rys. 6.16. Zawirowania wywoływane wyrównywaniem ciśnień na górnej i dolnej powierzchni
skrzydła

Rys. 6.17. Kierunki prędkości na górnej i dolnej powierzchni skrzydła

Rys. 6.18. Zawirowania wywalające opór indukowany skrzydła

Rys. 6.19. Odchylenie strug wywołane zawirowaniem
Wypadkowa prędkość powietrza na płacie będzie skośna, przy czym na górnej powierzchni
skierowana jest od końcówek skrzydła do kadłuba, a na dolnej odwrotnie — od kadłuba w kierunku
końcówki skrzydła (rys.6.17). Stąd na krawędzi spływu skrzydła w każdym przekroju spotykają się
strugi powietrza spływające w dwóch różnych kierunkach. W wyniku tego na krawędzi spływu
wytwarzają się wiry, które są następnie znoszone przez powietrze. W praktyce te małe wiry na
krawędzi spływu nie są trwałe, lecz formują dwa duże wiry w pobliżu końcówek skrzydeł (rys.
6.18). Te zawirowania są źródłem dodatkowego oporu, nazwanego oporem indukowanym.

Głównym efektem występowania tych wirów jest pojawienie się na płacie i za nim składowej
prędkości lotu skierowanej w dół, która powoduje odchylenie strugi powietrza o kąt α i , przy czym
widać z rys. 6.19, że:
tgα i ≈ α i =

wi
v

(6.4)
Odchylenie to zmienia się wzdłuż rozpiętości z przepływem i już w odległości za płatem równej
jednej cięciwie osiąga swoją wartość określoną wzorem (6.4). Na skrzydle przyjmuje się średnie
odchylenie strug jako równe:

α i wi
=
2 2v
Otóż to odchylenie strug powoduje:
1) zmniejszenie efektywnego kąta natarcia skrzydła α ef = α ∞ − α i co wpływa na wartość siły
nośnej i oporu,
2) w przypadku szybowców o układzie konwencjonalnym daje składową pionową skierowaną w
dół, działającą na usterzenie, co ma duży wpływ na stateczność i sterowność szybowca.
Opór indukowany na skrzydle istnieje tylko wtedy, gdy występuje siła nośna. Im siła nośna jest
większa, tym większa różnica ciśnień występuje na dojnej i górnej powierzchni i większy jest opór
b2
indukowany. Ponadto ,opór indukowany zależy od wydłużenia skrzydła Λ =
i kształtu obrysu
S
skrzydła. Im wydłużenie skrzydła jest większe, tym opór indukowany jest mniejszy (co jest
uzasadnione, bo przy wydłużeniu nieskończonym jest on równy zeru). Spośród płatów o tym
samym wydłużeniu największy opór ma skrzydło o obrysie prostokątnym, a najmniejszy o obrysie
eliptycznym, gdyż wtedy zawirowania na końcówkach skrzydeł są najmniejsze. Aerodynamika
ustaliła następującą zależność na współczynnik oporu indukowanego c xi :
α i' =

c2
c xi =
⋅k
π ⋅Λ

(6.5)

która obejmuje zależność od parametrów omówionych powyżej. We wzorze tym współczynnik k
wyraża zależność od obrysu skrzydła; dla obrysu eliptycznego k = 1, a dla innych obrysów jest
zawsze większy od jedności.

Opór interferencyjny

Opór interferencyjny wynika z wzajemnego oddziaływania na siebie poszczególnych elementów
szybowca, takich jak. kadłub i skrzydło, czy kadłub i usterzenie itp. To wzajemne oddziaływanie
polega na zakłóceniu na przykład opływu na skrzydle, spowodowanego obecnością kadłuba, lub
występowaniu zawirowań wskutek złego ukształtowania przejść skrzydła w kadłub czy usterzenia
w kadłub. W rezultacie, gdyby zmierzyć w tunelu aerodynamicznym opór samego skrzydła i
samego kadłuba, a następnie opór całości, to okazałoby się, że opór zespołu skrzydło-kadłub jest
większy od sumy oporów skrzydła i kadłuba mierzonych oddzielnie.
Opór szczelinowy

Niekorzystnym zjawiskiem będącym źródłem dodatkowego oporu jest obecność jakichkolwiek
szczelin czy to na skrzydle (klapy i stery), czy na sterach. Powodują one przepływ powietrza
pomiędzy dolną i górną powierzchnią nośną i są źródłem zawirowań, które są przyczyną
występowania dodatkowego oporu. Ten rodzaj oporu nazwano oporem szczelinowym.
Siłą oporu Px
Podsumowując nasze rozważania na temat oporu występującego przy opływie powietrza dokoła
ciała w nim umieszczonego można stwierdzić, że siła oporu na skrzydle wyraża się następującą
zależnością:
1
Px = ρ ⋅ S ⋅ v 2 ⋅ c x
2
(6.3)
Px — siła oporu [N],
ρ — gęstość powietrza [kg/m3]
S — powierzchnia skrzydła [m2],
v — prędkość lotu [m/s],
c z — bezwymiarowy współczynnik siły oporu, który zależy od geometrii, gładkości powierzchni i
kąta natarci skrzydła
Ze wzoru widać, że im gęstość powietrza jest większa, tym większa jest siła oporu. Łatwo to
zrozumieć, jeśli się przyjmie, że gęstość powietrza charakteryzuje liczba cząsteczek powietrza
zawarta w l m3 objętości. Przy ruchu skrzydła cząsteczki te stykając się z powierzchnią skrzydła
przeciwstawiają się jego ruchowi. Im gęstość powietrza, jest większa (tzn. im większa liczba
cząsteczek zawarta jest w tej samej objętości), tym więcej cząsteczek zderza się ze skrzydłem i
dlatego siła oporu jest większa i odwrotnie, gdy gęstość maleje, mniej cząsteczek uderza o skrzydło,
a więc opór skrzydła maleje.
Podobnie można wytłumaczyć zależność siły oporu od kwadratu prędkości lotu szybowca. Jeśli
prędkość lotu zwiększy się np. dwukrotnie, to w jednostce czasu szybowiec przeleci dwa razy
większą odległość, czyli zderzy się z dwukrotnie większą liczbą cząsteczek powietrza, ale i siła
zderzenia z tymi cząsteczkami też wzrośnie dwukrotnie, a więc opór powiększy się czterokrotnie
(wzrośnie do kwadratu prędkości lotu).

ZALEŻNOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKA SIŁY NOŚNEJ Cz I SPÓŁCZYNNIKA SIŁY
OPORU Cx OD KĄTA NATARCIA
Wartości siły nośnej PZ i siły oporu Px zależą od bezwymiarowych współczynników c z i c x . Co to
są te współczynniki i w jaki sposób można je określić dla danego profilu? Umieszczając model
badanego ciała w tunelu aerodynamicznym na specjalnej wadze i dmuchając na ciało z określoną
prędkością można zmierzyć siły aerodynamiczne PZ i Px . Pomiary tych sił wykonuje się w
szerokim zakresie kątów ustawienia ciała względem napływającego powietrza; w przypadku
dmuchań profilu kąt ten jest kątem natarcia α .
Po zmierzeniu wartości siły nośnej PZ i siły oporu Px oblicza się wartości współczynników c z i c x
z następujących przekształconych wzorów:
Px
Pz
cz =
cx =
;
1
1
ρ ⋅ S ⋅ v2
ρ ⋅ S ⋅ v2
2
2
(7.1)
Wszystkie wartości do obliczenia tych współczynników są dane, a mianowicie:
PZ i Px — siły; nośna i oporu zmierzone w tunelu,
S — powierzchnia odmuchiwanego ciała; można ją zmierzyć,

ρ — gęstość powietrza,
v — prędkość dmuchanego powietrza.
Zależność współczynnika c z i c x od kąta natarcia przedstawia się zazwyczaj na wspólnym
wykresie (rys. 7.1), na którym na osi poziomej odmierza się kąty natarcia w stopniach, a na osi
pionowej wartości c z i c x . Z uwagi na to, że wartości liczbowe c z są znacznie większe od c x ,
stosuje się różne skale dla c z i c x . Na wykresie na rys. 7.1 skala dla współczynnika c x jest
dziesięciokrotnie większa niż dla c z .
Zależności c z i c x od kąta natarcia dla każdego typu profilu różnią się między sobą. Z wykresu
widać, że zależność współczynnika siły nośnej c z od kąta natarcia w dużym zakresie kątów natarcia
wyznacza linia prosta i że wartość c z rośnie wraz z kątem natarcia aż do wartości oznaczonej jako
c z max , która odpowiada krytycznemu kątowi natarcia akr. Począwszy od tej wartości kąta
współczynnik c z maleje — związane jest to z oderwaniem strug na skrzydle. Punkt wykresu, w
którym c z jest równy zeru, odpowiada kątowi natarcia zerowej siły nośnej α 0 , natomiast c z min
odpowiada ujemnemu kątowi natarcia ( − α kr ). Współczynnik oporu c x ma naj mniejszą wartość
oznaczoną jako c x min dla kąta natarcia bliskiego zeru, natomiast gdy kąt natarcia osiąga wartości
większe, zarówno dodatnie, jak i ujemne, współczynnik ten wzrasta.

Rys. 7.1. Zależność współczynników c z i c x od kąta natarcia

BIEGUNOWA PROFILU
Często omawiane zależności przedstawia się w postaci jednej krzywej c z = f (c x ) , zwanej
biegunową profilu. Biegunową profilu otrzymuje się z poprzednich dwóch wykresów w
następujący sposób: na osi poziomej umieszcza się wartości współczynnika c x , a na pionowej
współczynnika c z . Z wykresów na rys. 7.1 dla każdego kąta natarcia odczytuje się wartości c z i c x

i odmierza je na osiach obrazujących odpowiednio współczynniki c z i c x . Otrzymana krzywa jest
właśnie biegunową profilu. Na biegunowej tej zaznacza się w każdym z naniesionych punktów
wartość odpowiadającego mu kąta natarcia (rys. 7.2).
Na biegunowej profilu łatwo można znaleźć następujące punkty charakteryzujące profil:
1) największą wartość współczynnika siły nośnej c z max i odpowiadający mu α kr , który odczytuje
się wprost na biegunowej; c z max można znaleźć prowadząc równoległą do osi x-ów styczną do
biegunowej — punkt styczności określa c z max ;
2) najmniejszą wartość współczynnika oporu c x min i odpowiadający mu kąt natarcia α — przez
wystawienie równoległej do osi y, stycznej do biegunowej — punkt styczności określa c x min ,
3) największą doskonałość profilu, czyli największy stosunek współczynnika siły nośnej do
współczynnika oporu c z / c x prowadząc styczną do biegunowej przechodzącą przez początek
układu współrzędnych — punkt styczności określa ( c z / c x )max (rys. 7.2).
Jak już wspomniano, profile laminarne mają mniejszy opór tarcia niż profile klasyczne. Na
rys. 7.3 pokazano biegunową takiego profilu laminarnego, a dla porównania umieszczono
obok biegunową profilu klasycznego.

Rys. 7.2. Biegunowa profilu
laminarnego

Rys. 7.3. Biegunowa profilu zwykłego i

Porównując te dwie krzywe można stwierdzić, że profil laminarny ma mniejszy współczynnik
oporu, lecz tylko w małym zakresie kątów natarcia (charakterystyczna wypukłość biegunowej),
natomiast przy dużych kątach natarcia opór profilu laminarnego jest nawet większy niż profilu
zwykłego. Spowodowane to jest łatwiejszym odrywaniem strug przy przepływie laminarnym w
warstwie przyściennej dla dużych kątów natarcia.

Rys. 7.4. Wpływ szorstkości powierzchni skrzydła laminarnego na biegunową profilu
Ponadto powierzchnia skrzydła z profilem laminarnym powinna być bardzo gładka. Wszelkie
nierówności i chropowatości powodują turbulencję w warstwie przyściennej, a w wyniku wzrost
współczynnika oporu c x i spadek współczynnika c z . Na rys. 7.4 pokazano wpływ szorstkości
powierzchni skrzydła laminarnego na biegunową profilu.

BIEGUNOWA SZYBOWCA
Charakterystyki aerodynamiczne można sporządzić nie tylko dla profilów, ale również dla skrzydła
szybowca o skończonym wydłużeniu, jak również dla całego szybowca. Opór skrzydła o
skończonym wydłużeniu składa się z oporu profilowego, zależnego od kształtu i stanu powierzchni
profilu, oraz z oporu indukowanego c xskrz = c xp + c xi , gdzie:
c2
⋅k
π ⋅Λ
Biegunowa skrzydła różni się więc od biegunowej profilu tym, że współczynnik oporu
powiększony jest o współczynnik oporu indukowanego. Na rys. 7.5 pokazano biegunową profilu i
biegunową skrzydła i zaznaczono odpowiednie składowe współczynników oporu. Na rysunkach
tych zaznaczono kąty natarcia. Efektywny kąt natarcia na skrzydle zmniejsza się wskutek istnienia
odchylenia strug za płatem pochodzącego od dodatkowej cyrkulacji wirów.
c xi =

Rys. 7.5. Biegunowa profilu i skrzydła
Biegunową szybowca jest wykres c z = f (c x ) dla całego szybowca. Współczynnik siły nośnej
całego szybowca jest w przybliżeniu taki sam jak dla skrzydła, gdyż pozostałe elementy szybowca
nie odgrywają większej roli, jeśli chodzi o wytwarzanie siły nośnej. Istotna różnica tkwi we
współczynniku siły oporu c x . Całkowity opór szybowca oprócz skrzydła obejmuje opór kadłuba,
usterzeń, podwozia, hamulców aerodynamicznych oraz pozostałych elementów — opór ten
nazywany jest oporem szkodliwym, a jego współczynnik c xszkodl .

Rys. 7.6. Biegunowa szybowca
Ponadto występuje jeszcze opór interferencji — jego współczynnik c x int i opór szczelinowy c xszczel .
Biegunowa całego szybowca różni się tym od biegunowej skrzydła, że jej współczynnik oporu jest
sumą współczynników: oporu skrzydła, oporu szkodliwego, oporu interferencyjnego i oporu
szczelinowego. Na rys. 7.6 przedstawiono biegunową całego szybowca oraz biegunową skrzydła i
profilu i zaznaczono na nich poszczególne składowe współczynników oporu oraz naniesiono
charakterystyczne punkty omówione wcześniej, mówiące o własnościach aerodynamicznych
szybowca.

DZIAŁANIE USTERZENIA WYSOKOŚCI
Szybowiec podczas poruszania się w powietrzu może obracać się dokoła trzech osi, podłużnej xx, poprzecznej y-y i pionowej z-z (rys. 8.1). Obracając się dokoła osi poprzecznej y-y szybowiec
zmienia kąt pochylenia kadłuba względem ziemi; kąt ten jest jednocześnie kątem planowania
szybowca względem linii horyzontu. Obrót wokół osi podłużnej x-x powoduje przechylenie
szybowca na skrzydło, a obrót wokół osi pionowej z-z powoduje zmianę kierunku lotu. Aby
szybowiec mógł realizować obroty wokół trzech osi, wyposażono go w trzy następujące usterzenia:
1) usterzenie wysokości, powodujące obrót wokół osi poprzecznej y-y,
2) lotki, umożliwiające przechylenie szybowca wokół osi podłużnej x-x,
3) usterzenie kierunku, umożliwiające odchylenie szybowca wokół osi pionowej z-z.
Aby w czasie lotu utrzymać równowagę szybowca wokół tych trzech osi, należy jednocześnie we
właściwy sposób wychylać wszystkie trzy stery. Usterzenie wysokości składa się ze statecznika i
steru. Statecznik jest najczęściej sztywno zamocowany do tylnej części kadłuba i nie zmienia swego
położenia względem kadłuba w czasie lotu. Ster jest zamocowany obrotowo do statecznika i pilot
wychylając drążek sterowy „na siebie" i „od siebie'' powoduje wychylenie steru do góry i do dołu.
Gdy ster jest nie wychylony, to tworzy ze statecznikiem profil symetryczny. Wychylając ster do
dołu zwiększamy wysklepienie profilu, a przy wychyleniu do góry zmniejszamy to wysklepienie, a
nawet przechodzimy na wysklepienie ujemne.

Rys. 8.1. Obrót szybowca wokół trzech osi
Dodatnie wysklepienie profilu daje zwiększenie siły nośnej, a ujemne zmniejszenie siły nośnej.
Wychylenie przez pilota drążka sterowego od siebie, czyli „oddanie drążka", powoduje przyrost
siły nośnej na usterzeniu o wartość ∆ PH do góry. Siła ta względem środka ciężkości szybowca daje
moment pochylający szybowiec na nos o wartości ∆ M = ∆ PH ⋅ l H . Powoduje to zmniejszenie kąta
natarcia skrzydła, a więc zwiększenie prędkości lotu. Wychylenie drążka na siebie, tzw.
„ściągnięcie drążka", powoduje wychylenie steru wysokości do góry, zmniejszenie siły nośnej na
usterzeniu o wielkość ∆ PH do dołu.

Rys. 8.2. Działanie steru wysokości szybowca
Względem środka ciężkości szybowca powstaje moment ∆ M = − ∆ PH ⋅ l H , zadzierający nos
szybowca. Powoduje to zwiększenie kąta natarcia skrzydeł, a więc zmniejszenie prędkości lotu.
Działanie steru wysokości zilustrowano na rys. 8.2.
Przekrojem poprzecznym usterzenia wysokości jest przeważnie profil symetryczny. Siłą nośna na
usterzeniu wyraża się analogicznym wzorem jak na skrzydle:
PzH =

1
ρ ⋅ S H ⋅ v H2 ⋅ c zH
2
(8.1)

gdzie:
H — oznacza, że wielkości, odnoszą się do usterzenia poziomego(horyzontalnego),
PzH — silą nośna na usterzeniu wysokości,
S H — powierzchnia usterzenia wysokości: statecznika i steru łącznie,
v H — prędkość na usterzeniu wysokości,
c zH — bezwymiarowy współczynnik siły nośnej usterzenia wysokości.

DZIAŁANIE USTERZENIA KIERUNKU
Usterzenie kierunku składa się również z nieruchomego statecznika i obrotowo na nim
zamocowanego steru. Statecznik kierunku stanowi najczęściej jedną całość z kadłubem
szybowca. Pilot wychyla ster kierunku za pomocą pedałów, osadzonych na dźwigni. Wciśnięcie
lewego pedału powoduje wychylenie steru kierunkowego w lewo. Na usterzeniu kierunku
powstaje siła ∆ PV ,która względem środka ciężkości szybowca daje moment o wartości
∆ N = ∆ PV ⋅ lV odchylający szybowiec w lewo od poprzedniego kierunku. Podobnie wepchnięcie
prawego pedału wychyla ster kierunku w prawo i wytwarza moment odchylający szybowiec w
prawo (rys. 8.3).

DZIAŁANIE LOTEK
Lotki szybowca umieszczone są na zewnętrznej części skrzydeł przy krawędzi spływu. Są one
obrotowo zamocowane do tylnej części skrzydła. Połączone są drążkiem sterowym znajdującym się
w kabinie pilota w ten sposób, że wychylenie drążka sterowego w lewo powoduje wychylenie do
góry lotki na lewym skrzydle, a do dołu lotki na skrzydle prawym. Lotka wychylona w dół
wysklepia profil, a więc powoduje zwiększenie siły nośnej na prawym skrzydle o wartość lotka
wychylona do góry zmniejsza wysklepienie profilu, zmniejsza siłę nośną na lewym skrzydle o
wartość ∆ Pz . Siły te dają moment przechylający szybowiec na lewe skrzydło.

Rys. 8.4. Przyrost współczynnika siły
nośnej spowodowany wychyleniem lotek

Na rys. 8.4 pokazano przyrost
współczynnika siły nośnej spowodowany
wychyleniem lotek w stosunku do lotek
niewychylonych, dający odpowiedni
przyrost siły nośnej. Oczywiście, przy
wychyleniu drążka sterowego w prawo,
prawa lotka wychyla się w górę, a lewa w
dół i w rezultacie powstaje moment
przechylający szybowiec na prawe
skrzydło. Wychylenie lotek daje więc
moment przechylający szybowiec w tę
samą stronę co wychylenie drążka
sterowego (rys. 8.5 a, b).
Jeżeli obydwie lotki wychylają się o
jednakowy kąt, jedna w górę, a druga w dół,
to oprócz omówionego wyżej momentu
przechylającego powstaje jeszcze dodatkowy
moment
niezamierzony,
powodujący
odchylenie szybowca wokół osi pionowej,
czyli moment kierunkowy. Skąd się on
bierze? Okazuje się, że opór kształtu profilu
niesymetrycznego
jest
większy,
gdy
wysklepienie profilu jest dodatnie niż wtedy,
gdy jest ono ujemne. Oznacza to, że lotka
wychylona do dołu daje większy opór
skrzydła niż o ten sam kąt wychylona lotka
do góry na skrzydle przeciwnym.

Rys. 8.5. Działanie lotek szybowca

Ponadto na skrzydle z lotką wychyloną do dołu siła nośna wzrasta — daje to również na tym
skrzydle wzrost oporu indukowanego zależnego od siły nośnej. Oznacza, to, że skrzydło idące do
góry z lotką wychyloną w dół ma większy opór niż skrzydło przeciwne. Powoduje to powstanie
momentu kierunkowego odchylającego szybowiec w stronę przeciwną do przechylenia (rys.8.6).
Nazwano go momentem oporowym lotek i oznaczono na rysunku przez N r .
Jest to moment bardzo niekorzystny, gdyż na przykład przy wykonywaniu zakrętu przeciwdziała on
wprowadzeniu szybowca w zakręt. Aby zlikwidować ten niekorzystny moment, z reguły na
szybowcach stosuje się tzw. różnicowe wychylenie lotek, tzn. tak konstruuje się układ sterowania
lotkami, aby lotka idąca w dół wychylała się o mniejszy kąt niż lotka idąca do góry. Ponadto często
stosuje się lotkę typu Fryzego, tak ukształtowaną, że przy wychyleniu lotki do góry nosek profilu
wychodzi poza obrys płata, czyli daje duży opór, a po wychyleniu lotki w dół nos profilu nie
wystaje poza obrys — dając zmniejszony opór — rys. 8.7. Zapewnia to jednakowe opory na
obydwu skrzydłach i nie wywołuje odchylenia kierunkowego.

Rys. 8.6. Moment oporowy lotek

Rys. 8.7. Lotka typu„Fryze"

URZĄDZENIA ODCIĄŻAJĄCE UKŁAD STEROWANIA
Pilot wychylając poszczególne stery szybowca zmienia siły aerodynamiczne działające na te stery.
Siły te względem osi zawiasów steru tworzą tzw. momenty zawiasowe. Dla przykładu na rys. 8.8
zilustrowano moment zawiasowy steru wysokości.
M z = PH ⋅ a
(8.2)
gdzie:
PH

— siła na sterze po wychyleniu steru o kąt β

H

,

a — odległość siły nośnej na sterze od osi zawiasów.
Taki moment zawiasowy musi pokonać pilot wychylając drążek sterowy. Siły aerodynamiczne
działające na stery zależą od wielkości powierzchni steru, od kwadratu prędkości lotu oraz od kąta
wychylenia steru.

Rys. 8.8. Moment zawiasowy steru wysokości
Jeśli te parametry mają duże wartości, to siły aerodynamiczne, a więc i moment zawiasowy są
duże. Sterowanie szybowca podczas długotrwałego lotu byłoby w takim przypadku bardzo męczące
dla pilota, gdyż musiałby on wywierać na stery duże siły. (Zmniejszenie sił wywieranych przez
pilota na stery można uzyskać jedynie przez zmniejszenie momentu zawiasowego. Osiąga się to
przez tzw. kompensację lub wyważenie aerodynamiczne na powierzchniach sterów lub przez
stosowanie tzw. klapek odciążających i wyważających. Wyważenie aerodynamiczne polega na
wysunięciu do przodu przed oś obrotu końcowej, brzegowej powierzchni steru
(rys. 8.9) lub na
wysunięciu przed oś obrotu części przedniej powierzchni steru wzdłuż całej rozpiętości steru. Przez
wysunięcie przed oś obrotu części powierzchni sterów zmniejsza się moment zawiasowy sterów,
gdyż siła aerodynamiczna działająca na te powierzchnie wysunięte do przodu daje moment
przeciwny względem osi obrotu, przez co zmniejsza moment zawiasowy. Wyważenie
aerodynamiczne innego typu pokazano na rys. 8.10. Na nosku steru umieszcza się płytę połączoną
nieprzepuszczającą powietrza przeponą ze skrzydłem lub statecznikiem. Na górnej powierzchni
płytki występuje więc podciśnienie, a na dolnej nadciśnienie, co daje na wystającej płytce
wypadkową siłę skierowaną do góry; siła ta z kolei daje względem osi zawiasów moment
odciążający.

Rys. 8.9. Wyważenie aerodynamiczne sterów

Rys. 8.10. Wyważenie z przeponą

Rys. 8.11. Działanie klapki odciążającej — flettner

Stery można odciążyć także przez zastosowanie tzw. klapki odciążającej (flettner) lub klapki
wyważającej (trymer).
Na rys. 8.11 pokazano położenie klapki odciążającej w przypadku steru nie wychylonego, przy
sterze wychylonym do góry i przy sterze wychylonym do dołu. Klapkę odciążającą umieszcza się
na krawędzi spływu steru, jest ona na stałe połączona za pomocą popychacza z nieruchomym
statecznikiem przy sterze wysokości i kierunku lub ze skrzydłem w przypadku lotki. Wychylenie
steru do góry powoduje wychylenie klapki (wskutek mechanizmu łączącego) w dół i odwrotnie.
Moment siły aerodynamicznej działającej na klapkę względem osi obrotu steru ma kierunek
przeciwny niż moment siły działającej na pozostałą powierzchnię steru, a więc powoduje
zmniejszenie momentu zawiasowego steru.

Rys. 8.12. Działanie klapki wyważającej - trymer
Pomimo że wyglądem klapka wyważająca przypomina klapkę odciążającą, to zasada jej działania
jest z założenia inna. Otóż wychylenia tej klapki są sterowane przez pilota za pośrednictwem cięgna
tak, że pilot może wychylać ster i klapkę za pomocą odrębnych urządzeń. Za pomocą tej klapki
pilot może albo częściowo, albo całkowicie zrównoważyć siłę, którą wywiera na drążek sterowy.
Na rys. 8.12 pokazano działanie tej klapki przy wychyleniu steru szybowca do góry i do dołu. Jeżeli
pilot nie chce mieć żadnych sił na drążku sterowym przy pewnej prędkości lotu (określonej przez
dane wychylenie steru), to wychyla trymer o tyle do góry, aby moment siły PH 2 , jaką daje klapka
względem osi zawiasów M 2 = PH 2 ⋅ a 2 , był równy momentowi zawiasowemu steru M z = PH ⋅ a .
Na szybowcach stosuje się z reguły klapki wyważające typu trymer, znacznie ułatwiające
pilotowanie.

URZĄDZENIA POWIĘKSZAJĄCE SIŁĘ NOŚNĄ
Dążenie do ciągłego zwiększania prędkości lotu zarówno samolotów, jak i szybowców
doprowadziło do stosowania coraz cieńszych profilów skrzydeł oraz do coraz większych obciążeń
powierzchni skrzydeł Q/S. Profile cienkie odznaczają się wprawdzie małym oporem, ale są
jednocześnie mało nośne, ich współczynniki c z są mniejsze niż w profilach grubszych silnie
wysklepionych, a maksymalny współczynnik siły nośnej c z max ma znacznie mniejszą wartość.
W szybownictwie wprawdzie zależy na dużych prędkościach przelotowych, lecz z drugiej strony
szybowiec musi mieć możliwość latania na małych prędkościach podczas krążenia i lądowania.
Wiadomo, że promień krążenia zależy od prędkości i aby uzyskać większe wznoszenie, należy
krążyć z mniejszą prędkością. Również chcąc wykorzystać małe obszary wznoszeń (małe kominy)
należy krążyć z małym promieniem krążenia, a więc na malej prędkości. W czasie lądowania zależy
nam również na małej prędkości zarówno ze względu na bezpieczeństwo, jak i na skrócenie
dobiegu. Prędkość w locie poziomym, podczas którego siła nośna równoważy ciężar, można
obliczyć ze wzoru
Pz = Q =

1
ρ ⋅ S ⋅ v 2 ⋅ cz
2

stąd:
v=

2Q
ρ ⋅ S ⋅ cz
(8.3)

i v min =

2Q
ρ ⋅ S ⋅ c z max

Prędkość lądowania różni się bardzo niewiele od prędkości minimalne, ja więc zależy również od
c z max Maksymalny współczynnik siły nośnej stosowanych w skrzydłach samolotów i szybowców
profili ( c z max ) wynosi od 1,2 do 1,5; jest on niewystarczający do uzyskania małej prędkości lotu.
Problem ten rozwiązano przez zastosowanie na skrzydłach urządzeń dodatkowych, które
umożliwiają zwiększenie współczynnika c z max , gdy jest to potrzebne (w celu uzyskania małych
prędkości lotu) i które można wyłączyć w czasie lotu z dużą prędkością.
Urządzenia zwiększające siłę nośną opierają się na następujących zasadach:
— zmiana geometrii profilu skrzydła na bardziej wysklepiony, a więc bardziej nośny,
— zwiększenie powierzchni skrzydeł,
— przeciwdziałanie oderwaniu strug powietrza przez sterowanie warstwą przyścienną na profilu.
Na skrzydle można zastosować kilka takich urządzeń jednocześnie. Do najczęściej spotykanych
urządzeń zwiększających siłę nośną należą: klapy zwykle, szczelinowe lub krokodylowe, słoty,
inaczej zwane skrzelami, oraz klapy wysuwane, tzw. poszerzane (fowlery). Klapy są to wychylane
lub wysuwane części skrzydła umieszczone przy jego krawędzi spływu najczęściej w części
wewnętrznej skrzydła.

Rys. 8.13. Urządzenia zwiększające siłę. nośną
Na rys. 8.13 pokazano przekrój skrzydła z następującymi typami klap oraz slotów:
1) skrzydło bez żadnych urządzeń,
2) klapa zwykła — klapa ta wychyla się do dołu, przez co wysklepia profil skrzydła, a więc
zwiększa wartość c z max ,
3) klapa krokodylowa — wykonana jest jako część dolnej powierzchni skrzydła w pobliżu
krawędzi spływu; zwiększa ona nieco bardziej współczynnik c z max niż klapa zwykła, lecz
zwiększą znacznie także współczynnik oporu c x , co jest bardzo korzystne przy lądowaniu,
4) klapa szczelinowa — nie tylko zwiększa wysklepienie profilu skrzydła, lecz przy jej wychyleniu
powstaje między tą klapą a skrzydłem specjalnie ukształtowana szczelina, przez którą na grzbiet
klapy przepływa z dużą prędkością powietrze, które zapobiega oderwaniu strug; c z max takiej
klapy znacznie większy niż klapy zwykłej,
5) klapa szczelinowa podwieszona — leży całkowicie poza obrysem skrzydła,
6) klapa przesuwana — tylna dolna część skrzydła wykonana jako klapa przesuwa się do tyłu,
powiększając wielkość powierzchni nośnej skrzydła, co zmniejsza prędkość wzór na v min ),
7) klapa przesuwno-obrotowa — klapa ta nie tylko przesuwa się do tyłu, lecz również wychyla się
do dołu. Zwiększa więc powierzchnię skrzydła i jednocześnie wysklepia profil,
8) klapa będąca połączeniem klapy 5 i 7 — nie tylko zwiększa powierzchnię skrzydła i wysklepia
profili lecz także opóźnia oderwanie strug przez specjalnie ukształtowaną szczelinę,
9) słoty — wykonane są w postaci dodatkowego profilu, który stanowi przednią część skrzydła I
przylega ściśle do niego; mogą wysuwać się do przodu (rys. 8. 13,9 linia przerywana); po
wysunięciu slotów między słotami a skrzydłem powstaje odpowiednio ukształtowana szczelina,
powietrze przepływające zwiększa tam swą prędkość i przesuwa punkt oderwania strug do tyłu
profilu, przez co oderwanie strug następuje na większych kątach natarcia.
Pozostałe urządzenia oparte są tylko na sterowaniu warstwą przyścienną bez zmiany geometrii
skrzydeł, a mianowicie;
10) zdmuchiwanie powietrza ze skrzydła przez wąskie szczeliny wykonane na górnej powierzchni
skrzydła; powoduje to zwiększenie prędkości strug powietrza na skrzydle, a więc — podobnie jak
przy słotach — przesunięcie punktu oderwania strug do tylu, czyli na większe kąty natarcia
(niekiedy oderwanie może wcale nie nastąpić); metoda bardzo skuteczna,
11) zasysanie powietrza do wewnątrz skrzydła również w celu zwiększenia prędkości opływu na
płacie — działanie podobne jak urządzenia opisanego w p.10. Oczywiście, stosując różne
kombinacje klap w połączeniu ze słotami można uzyskać bardzo duże zwiększenie współczynnika
c z max . Może to być np. klapa dwuszczelinowa (rys. 8.14) lub klapa dwuszczelinowa ze slotem itp.

Rys. 8.14. Klapa dwuszczelinowa
Wpływ slotów i klap na zmianę współczynnika c z max i α kr pokazano na rys. 8.l5a,b; po wysunięciu
slotu zwiększa się c z max , a krytyczny kąt natarcia α kr przesuwa się na większe wartości.
Wychylenie klapy zwiększa natomiast c z max , nie zmieniając położenia
krytycznego kąta natarcia. Zwiększa się również zakres kątów natarcia, dla których zachowany jest

przepływ bez oderwania. Dla skrzydła bez wychylonej klapy zakres ten mieści się w zakresie od
α 01 do α kr , a po wychyleniu klapy — w zakresie od α 02 do α kr .

Rys. 8.15. Wpływ stołów i klap na c z max i α

kr

Najprostsze spośród wymienionych tu urządzeń są wszelkiego rodzaju klapy, gdyż sloty
zwiększając znacznie krytyczny kąt natarcia wymagają zastosowania wysokiego podwozia ze
względu na lądowanie na 3 punkty, natomiast wszelkie poszerzacze są trudne konstrukcyjnie do
rozwiązania. Dlatego w szybowcach najczęściej są stosowane klapy szczelinowe, które są
optymalnym rozwiązaniem tych urządzeń.

LOT ŚLIZGOWY
Ustalony lot szybowca poruszającego się po torze prostoliniowym nachylonym pod kątem γ do ziemi
nazywany jest lotem ślizgowym. Kąt γ nazwano kątem lotu ślizgowego lub kątem toru szybowca. Aby
szybowiec mógł poruszać się lotem ustalonym, siły działające na szybowiec muszą być w równowadze. Na
szybowiec działają: siłą nośna Pz, siła oporu Px i ciężar Q o kierunkach pokazanych na rys 11.1 (siły Pz, i Px dają
wypadkową siłę R, która równoważy ciężar Wzór na równanie równowagi na kierunek lotu i kierunek
prostopadły do kierunku lotu ma postać dwóch równań równowagi szybowca
Pz = Q ⋅ cos γ
Px = Q ⋅ sin γ
1
⋅ ρ ⋅ S ⋅ v 2 ⋅ c z z pierwszego z równań otrzymuje
2
się wzór na prędkość szybowca w ustalonym locie ślizgowym:
Przez podstawienie na siłę nośną Pz, wzoru Pz =

V =

2Q ⋅ cos γ
ρ ⋅ S ⋅ cz

Dla małych kątów γ można przyjąć uproszczenia, że cos γ ≈ 1 i wtedy wzór powyższy przyjmuje
postać taką jak dal lotu poziomego:

V =

2Q
ρ ⋅ S ⋅ cz

Rys. 11.1. Lot ślizgowy szybowca
Składowa pionowa prędkości lotu jest prędkością opadania szybowca w locie ślizgowym w.
Zgodnie z rys. 11.1
w = v ⋅ sin γ
czyli, po podstawieniu wzoru (11.2), wzór na prędkość opadania przyjmie postać:
w=

Z rys. 11.1 wynika, że: Q = R =

Px2 + Pz2

2Q ⋅ cos γ
sin γ
ρ ⋅ S ⋅ cz
oraz:

Pz
R
Px
cos γ =
R

sin γ =

Po podstawieniu do (11.7) zależności na R (11.6) i podzieleniu licznika i mianownika przez:
1
⋅ ρ ⋅ S ⋅ v 2 ⋅ c z otrzymuje się:
2
sin γ =
cos γ =

Px
P + P
2
x

2
z

Pz
Px2 + Pz2

=
=

cx
c + c z2
2
x

cz
c x2 + c z2

Po uwzględnieniu zależności (11.8) wzór (11.5) na prędkość opadania w wyrazi się:

2Q
⋅
ρ ⋅ S ⋅ cz

w=

cz
c x2 + c z2

⋅

cx
c x2 + c z2

=

c x2
2Q
⋅
ρ ⋅ S c x2 + c z2

(

)

3/ 2

Wiadomo, że wartości współczynników siły oporu cx, są dużo mniejsze od współczynników siły
2
nośnej c z , wobec tego c x jest wielkością drugiego rzędu w stosunku do c z2 i możemy ją pominąć,
tzn. przyjąć, że wyrażenie:

(c

2
x

+ c z2

)

3/ 2

( )

≈ c z2

3/ 2

= c z3

Stąd ostateczny wzór na prędkość opadania:
w=

2Q ⋅ c x2
ρ ⋅ S ⋅ c z3

i prędkość opadania szybowca (przy danych wartościach 2Q / ρ ⋅ S ) w locie ślizgowym zależy od
c x2
ilorazu 3 będzie więc najmniejsza, gdy to wyrażenie będzie najmniejsze lub gdy odwrotność tego
cz
 c z3 
wyrażenia  2  będzie największa.
 cx 
wmin =

2Q  c x2 
  =
ρ ⋅ S  c z3 

2Q
1
3
ρ ⋅ S  cz 
 2 
 c x  max

Jeśli na wykres biegunowej szybowca cz = f(cx) omówionej w rozdziale 7, naniesie się drugą
 c z3 
krzywą zależności wyrażenia  2  w funkcji współczynnika cz (rys. 11.2), to można znaleźć
 cx 
 c z3 
wartość cz odpowiadającą maksymalnej wartości tego ilorazu  2  czyli minimalnej prędkości
 cx 
opadania. Tę wartość c z , odpowiadającą minimalnej prędkości opadania nazwano
współczynnikiem siły nośnej c z ekonomicznym, a odpowiadający mu kąt natarcia — kątem
ekonomicznym.

Rys. 11.2. Charakterystyczne punkty biegunowej szybowca
Z rys. 11.1 wynika, że szybowiec lecąc z wysokości H z prędkością v może przebyć względem
ziemi odległość L, przy czym pomiędzy tymi wielkościami istnieje zależność:
L = H ⋅ ctgγ =

H
tgγ

Tę odległość L nazwano „zasięgiem szybowca". Po podzieleniu stronami przez siebie równania
otrzymuje się
P
c
tgγ = x = x
Pz c z
Stosunek współczynnika siły nośnej cz do współczynnika siły oporu cx nazwano „doskonałością
szybowca" i oznaczono literą d .
c
L
d= z =
cx H
a stąd:
cz
= H⋅d
cx
Zasięg szybowca L w spokojnym powietrzu równy jest wysokości, jaką szybowiec traci w czasie
tego lotu, pomnożonej przez doskonałość szybowca. Największy zasięg uzyskuje się, gdy wartość
 cz 
cz
ilorazu
jest największa. Jak pokazano w rozdziale 7,   można znaleźć przeprowadzając z
cx
 c x  max
L= H⋅

początku układu współrzędnych styczną do biegunowej szybowca. Punkt styczności określa
 cz 
  Kąt natarcia, przy którym to następuje, nazywa się optymalnym kątem natarcia, α opt a
 c x  max
odpowiadająca mu prędkość - prędkością optymalną lotu v opt (rys. 11.2), Zależności podane wyżej
słuszne są przy założeniu, że lot odbywa się w spokojnym powietrzu , to znaczy bez uwzględniania

wpływu wiatru i prądów pionowych (p. rozdz. 12).

ZAKRĘT
Zakręt prawidłowy. Siły działające na szybowiec w czasie wykonywania prawidłowego zakrętu
pokazano na rys. 11.8. Prędkość szybowca w zakręcie oznaczono przez vz promień zakrętu przez R i
kąt przechylenia w zakręcie przez ϕ .Siłą ciężkości Q wraz z siłą odśrodkową (równą masie razy
Q ⋅ v z2
przyspieszenie dośrodkowe) Podś =
dają wypadkową siłę W, którą równoważy siła nośna Pz.
g⋅ R

Rys. 11.8. Rozkład sił w prawidłowym zakręcie
Siłę Pz, można również rozłożyć na dwa prostopadle kierunki — pionowy Pz1 i poziomy Pz2. Oprócz
nich działają jeszcze siła oporu Px oraz składowa ciężaru Q ⋅ sin γ (rys 11.1), ale ponieważ są one
prostopadłe do płaszczyzny rysunku, więc są niewidoczne. Warunki równowagi sił w prawidłowym
zakręcie są następujące:
1
2
1) Q = Pz1 = Pz ⋅ cos ϕ = ρ ⋅ S ⋅ v z ⋅ c z ⋅ cos ϕ
2
P
=
P
=
P
⋅
sin
ϕ
2) odś
z2
z
2
Q ⋅ vz
Podś =
gdzie:
g⋅ R
Z zależności (11.21) prędkość lotu w zakręcie wynosi;
2Q
1
v
=
ρ ⋅ S ⋅ c z cos ϕ
cos ϕ
gdzie v — prędkość lotu ślizgowego szybowca na tym samym kącie natarcia skrzydła,
Prędkość lotu w zakręcie musi być więc większa niż w locie ślizgowym. Im kąt przechylenia jest
większy, tym większa musi być prędkość zakrętu (jeśli ϕ rośnie od 0 do 90°, to cos ϕ maleje od l
do 0),
Po podzieleniu stronami przez siebie wzorów
Podś Pz ⋅ sin ϕ
=
= tgϕ
Q
Pz ⋅ cos γ
vz =

i po podstawieniu wartości (l1.24) na Podś

tgϕ =

v z2
g⋅ R

otrzymuje się zależność na kąt przechylenia ϕ w prawidłowym zakręcie; z zależności wynika, że
kąt przechylenia ϕ w zakręcie rośnie bardzo szybko, bo z kwadratem prędkości, oraz zmienia się
odwrotnie proporcjonalnie do promienia R zakrętu. Im promień zakrętu jest mniejszy, tym wymaga
większego przechylenia szybowca. Wzór (11.25) po przekształceniu umożliwia obliczenie
promienia zakrętu w funkcji prędkości i kąta przechylenia:
v z2
R=
g ⋅ tgϕ
Miarą przeciążenia konstrukcji szybowca w różnych stanach lotu jest współczynnik przeciążenia n,
zdefiniowany jako stosunek siły nośnej Pz do ciężaru Q. W locie ślizgowym zbliżonym do lotu
poziomego, gdy kąt toru γ jest mały, można przyjąć, że siła nośna Pz równoważy ciężar Q i wtedy
n = l.
W prawidłowym zakresie z (11 .22) wynika:
P
1
n= z =
Q cos ϕ
Jeżeli, na podstawie rys. 11.8, przyjąć, że Pz= W, to:
2

Pz = W =

2
pdśd

P

+ Q =
2

 Q v z2 
v4

 + Q 2 = Q 1 + 2 z 2
g ⋅R
 g R

stąd współczynnik przeciążenia n w zakręcie:
n=

1+

v z4
g 2 ⋅ R2

Z zależności (11.27) oraz (11.29) wynika, że przeciążenie szybowca w zakręcie zwiększa się, gdy
prędkość lotu vz rośnie, gdy promień zakrętu R maleje i gdy kąt przechylenia ϕ w zakręcie rośnie.
O tym, że zakręt jest wykonywany prawidłowo, informuje wskazanie chyłomierza
poprzecznego, którego kulka powinna cały czas znajdować się w środkowym położeniu.
Zakręty nieprawidłowe. Z nieprawidłowym zakrętem pilot ma do czynienia wówczas, gdy nie są
spełnione warunki równowagi wyprowadzone wcześniej, tzn. gdy niewłaściwe jest przechylenie
szybowca w stosunku do jego prędkości czy promienia zakrętu, co spowodowane jest z kolei
niewłaściwym wychyleniem lotek i steru kierunku. Jeżeli przechylenie szybowca jest zbyt duże (np.
ϕ 1 — rys. 11.9), to siła W = Po + Q nie jest zrównoważona przez siłę nośną Pz. Powstaje siła
wypadkowa W1 działająca skośnie w dół, która powoduje ruch szybowca w kierunku tej siły. Pilot
ma wówczas do czynienia z zakrętem z tzw. ześlizgiem. Powoduje to dużą utratę wysokości w
zakręcie i zwiększenie prędkości. W tym przypadku kulka chyłomierza poprzecznego ześlizguje się
również w położenie poniżej środkowego i jest to wskazówką dla pilota, aby zmniejszyć
wychylenie lotek lub zwiększyć wychylenie steru kierunku.

Rys. 11.9. rozkład sił w zakręcie z ześlizgiem

Rys. 11.10. Rozkład sił w zakręcie z wyślizgiem

Przypadek przeciwny pokazano na rys. 11.10. Jeżeli przechylenie szybowca jest za małe, w wyniku
niezrównoważenia sił powstaje wypadkowa siła W2 skierowana skośnie w górę, powoduje ona tzw.
wyślizg szybowca, czyli jego ruch do góry, a w wyniku tego — zmniejszenie prędkości lotu, które
może prowadzić nawet do oderwania strug i „przepadnięcia" szybowca. Kulka chyłomierza
przesuwa się w położenie górne w stosunku do położenia środkowego; aby doprowadzić do
prawidłowego zakrętu, należy zwiększyć przechylenie szybowca lub zmniejszyć wychylenie steru
kierunku.

LOT NA KRYTYCZNYCH KĄTACH NATARCIA
„Przeciągnięcie" szybowca. Lot szybowca na krytycznym kącie natarcia i powyżej niego różni się
w sposób zasadniczy od pozostałych stanów lotu. Jak wiadomo, współczynnik siły nośnej cz, (a
więc i siła Pz) w zakresie małych kątów natarcia wzrasta proporcjonalnie do kąta natarcia aż do
wartości α kr . Zwiększenie kąta natarcia powyżej krytycznego powoduje zmniejszenie wartości
współczynnika cz (a więc i siły nośnej Pz). Dzieje się tak wskutek oderwania się strug na grzbiecie
profilu skrzydła. Jeżeli w locie symetrycznym na prędkości minimalnej (odpowiadającej α kr ), pilot
zwiększy nieznacznie kąt natarcia, to szybowiec będzie leciał lotem „przeciągniętym", który
charakteryzuje się dużą prędkością opadania i nieco większą od minimalnej prędkością lotu. Dalsze
zwiększenie kąta natarcia spowoduje jednoczesne oderwanie strug na obydwu skrzydłach,
szybowiec gwałtownie „zwali się na nos" — zjawisko to nazywane jest przyciągnięciem
statycznym szybowca. Na rysunku 11.11 pokazano przeciągnięcie statyczne dla dwóch szybowców
o różnych biegunowych profilu. W przypadku biegunowej a profil charakteryzuje się gwałtownym
spadkiem siły nośnej po przekroczeniu α kr , (profile cienkie z cienkimi noskami), szybowiec
„przepada" gwałtownie — duża strata wysokości. W przypadku b po przekroczeniu α kr , siła nośna
spada łagodnie (profile grubsze z tępym nosem), szybowiec „przepada" łagodnie — mała strata
wysokości. Oderwanie strug na grzbiecie profilu powoduje w locie przeciągniętym nieskuteczność
lotek, które znajdują się w zawirowaniach, a więc i trudności z utrzymaniem równowagi
poprzecznej szybowca.

Rys. 11.11. Przeciągniecie statyczne szybowca
Korkociąg. Załóżmy, że szybowiec lecący z prędkością v na kącie natarcia α na skutek
niesymetrycznego opływu przechyli się wokół osi podłużnej x-x. Najlepiej zjawisko to wyjaśnia
rys. 11.12a,b. Jedno skrzydło przechyli się do dołu, a drugie do góry. Prędkość każdego skrzydła
będzie teraz składała się z dwóch prędkości: prędkości lotu v i prędkości pionowej w , przy czym
skrzydło idące do dołu ma prędkość w skierowaną do dołu, a skrzydło idące do góry ma prędkość w
skierowaną do góry. Wypadkowe prędkości obu skrzydeł będą więc równe co do wartości, lecz o
różnych kierunkach. Oznacza (o, że kąty natarcia obydwu skrzydeł są różne, a mianowicie kąt
natarcia skrzydła idącego do dołu zwiększył się o wartość ∆ α , a skrzydła idącego do góry zmalał
∆ α o samą wartość ∆ α . A więc skrzydło idące w dół ma kąt natarcia α d = α + ∆ α , a skrzydło
idące w górę α g = α + ∆ α . W zakresie podkrytycznych kątów natarcia (np. α 1 na rys. 11,12b) na
skrzydle idącym w dół następuje przyrost cz, a na idącym w górę — zmniejszenia cz. Na skrzydle
idącym w dół siła nośna wzrasta, a na przeciwnym maleje, powstaje więc moment o kierunku
przeciwnym do pierwotnego przechylenia; moment ten przywraca skrzydło do pierwotnego
położenia. Samo skrzydło — bez reakcji pilota — przeciwdziała zakłóceniu równowagi, czyli jest
stateczne.

miana prędkości i kątów natarcia w korkociągu

Inaczej będzie jednak na kącie natarcia
większym od krytycznego ( α 2 na rys. 11.12b).
Zwiększeniu kąta natarcia będzie towarzyszyło
zmniejszenie cz, a więc na skrzydle idącym w
dół siłą nośna zmaleje, a na idącym w górę
wzrośnie. Powstanie więc moment zgodny z
kierunkiem obrotu, który pogłębi jeszcze
bardziej przechylenie szybowca. Skrzydło jest
więc niestateczne. Pod wpływem działającego
momentu szybowiec zacznie się obracać
dokoła osi x-x; zjawisko takie nazywane jest
autorotacją.
Jednocześnie
ze
zmianą
współczynnika siły nośnej cz na obydwu
skrzydłach zmieni się również współczynnik
oporu cx, a więc i siła oporu Px. Na skrzydle
idącym do dołu (zwiększony kąt natarcia) cx,
jest większe niż na skrzydle przeciwnym.
Powstające siły Px dają moment odchylający
szybowiec wokół osi pionowej w stronę
przechylenia. Jeżeli szybowiec znajdując się na
nadkrytycznym
kącie
natarcia
dozna
przechylenia, to wskutek opisanych wyżej
zjawisk zacznie się obracać jednocześnie
dokoła osi podłużnej i pionowej. Tak
wytworzony złożony ruch szybowca nazywa
się korkociągiem. Środek ciężkości szybowca
porusza się samoczynnie po linii spiralnej
skierowanej do dołu, a szybowiec obraca się
dokoła osi pionowej, którą nazywa się osią
korkociągu. Ruch ten przedstawiony jest na
rys. 11.13. W czasie wykonywania ustalonego
korkociągu na szybowiec działają następujące
siły: siła nośna Pz, siła oporu Px, siła ciężkości
Q oraz siła odśrodkowa Podśr, która powstaje w
wyniku wirowania szybowca dokoła osi z-z,
którą nazwaliśmy osią korkociągu.

Rozkład wszystkich sit działających na szybowiec
przedstawiono na rys. 11.14. Widać tu, że siła nośna
Pz, równoważy się z siłą odśrodkową, a siła oporu Px;
— z ciężarem szybowca Q.
Korkociąg charakteryzuje się prędkością opadania większą od prędkości minimalnej; utrata
wysokości w czasie jednej zwitki wynosi od kilkudziesięciu metrów — dla szybowców, do kilkuset
— dla różnych typów samolotów. Rozróżnia się korkociąg stromy i płaski. Korkociąg stromy
charakteryzuje się dużym kątem ϑ (rys. 11. 15) między osią kadłuba i ziemią, równym około 60°,
podczas gdy w korkociągu płaskim kąt ten wynosi około 30°. Ponadto korkociąg stromy ma
większy promień spirali R, większą prędkość opadania i mniejszą prędkość kątową wirowania niż
korkociąg piaski. Kąty natarcia w korkociągu stromym są małe i wynoszą od 25 do 50°, w

korkociągu płaskim natomiast są duże, od 50 do 80°. Charakter korkociągu zależy od stosunku
prędkości kątowych wokół podłużnej i pionowej osi szybowca. Gdyby szybowiec obracał się tylko
dokoła osi podłużnej, wówczas korkociąg byłby najbardziej stromy, a szybowiec z nosem
opuszczonym robiłby beczki i na odwrót, gdyby szybowiec obracał się tylko wokół osi pionowej,
korkociąg byłby najbardziej płaski. Jeżeli prędkość kątowa wokół osi podłużnej równa jest
prędkości kałowej wokół osi pionowej, to kąt nachylenia kadłuba względem ziemi wynosi 45°.
Korkociąg piaski jest niebezpieczniejszy od stromego. Ze względu na duże kąty natarcia, a więc i
na oderwanie strug, występuje zmniejszenie efektywności usterzeń, ponadto usterzenie pionowe
bardzo często znajduje się w cieniu aerodynamicznym usterzenia poziomego, co dodatkowo
zmniejsza jego skuteczność (rys. 11.15). Mała efektywność sterów nie zawsze pozwala na szybkie
wyprowadzenie z korkociągu płaskiego. Aby wyprowadzić szybowiec z korkociągu płaskiego pilot
musi wywrzeć na stery duże siły, gdyż stery mają tendencję do utrzymywania się w położeniu
sprzyjającym korkociągowi. W korkociągu stromym natomiast wystarczy najczęściej puścić stery, a
szybowiec zaczyna sam z niego wychodzić.

Rys. 11.14. Rozkład sił w korkociągu

Korkociąg stromy i piaski
Najważniejszymi czynnikami wpływającymi na charakter korkociągu i zachowanie się szybowca

podczas wprowadzenia i wyprowadzenia z niego są:
1) rodzaj profilu i rozpiętość skrzydeł,
2) położenie środka ciężkości szybowca — wyważenie,
3) rozłożenie mas wzdłuż osi kadłuba,
4) wzajemne usytuowanie usterzenia wysokości i kierunku,
5) wychylenie sterów.
Rodzaj profilu i rozpiętość skrzydeł. Na rys. 11.16 przedstawiono biegunową dla profilu grubego z
tępym noskiem i dla cienkiego z ostrym noskiem.

Rys. 11.16. Biegunowa profili o różnych grubościach
Dla profilu grubego współczynnik siły nośnej cz w zakresie krytycznych kątów natarcia zmienia się
bardzo łagodnie, natomiast dla profilu cienkiego cz po przekroczeniu α kr gwałtownie spada.
Oznacza to, że skrzydło o grubym profilu wskutek małej różnicy sił nośnych na prawym i lewym
skrzydle trudno wchodzi w korkociąg, lecz po wejściu ma tendencję do korkociągu płaskiego (mała
prędkość kątowa dokoła osi podłużnej, a duża wokół osi pionowej), natomiast skrzydło o cienkim
profilu łatwo wpada w korkociąg stromy (duża różnica współczynników cz na obydwu płatach,
czyli duża prędkość kątowa wokół osi podłużnej). Ponadto w przypadku szybowców o grubym
profilu korkociąg jest możliwy w większym zakresie kątów natarcia (α = 25° ÷ 60°) niż szybowców
o profilu cienkim (α = 25° ÷ 40°). Im większa jest rozpiętość skrzydeł szybowca, tym większa jest
prędkość obrotu w korkociągu, gdyż daje większe różnice kątów natarcia (a więc różnice między cz
i cx) na prawym i lewym skrzydle i sprzyja samoczynnemu obrotowi.
Położenie środka ciężkości ma duży wpływ przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu szybowca z
korkociągu, lecz nieznacznie wpływa na charakter korkociągu. Przy tylnym położeniu środka

ciężkości potrzebne są mniejsze wychylenia steru wysokości na siebie i łatwo można szybowiec
wprowadzić w korkociąg. Natomiast wyprowadzenie z korkociągu jest znacznie trudniejsze niż
szybowca z przednim położeniem środka ciężkości. Rozłożenie mas wzdłuż osi kadłuba,
położonych za środkiem ciężkości, powoduje zmniejszenie kąta nachylenia kadłuba względem
ziemi, czyli rozpłaszczenie korkociągu. Wynika stąd to, że w czasie obrotu masy te dają siły
odśrodkowe skierowane jak na rys. 11.17. Siła ta względem środka ciężkości szybowca daje
moment zadzierający M 2 = P2 ⋅ z 2 który obraca szybowiec nosem do góry. Jedynie masy leżące
przed środkiem ciężkości dają moment pochylający szybowiec, np. masa m1 daje moment
M 1 = P1 ⋅ z1 . Dlatego z punktu widzenia korkociągu korzystne jest umieszczenie pilota daleko z
przodu szybowca, gdyż czyni to korkociąg stromym.

Rys. 11.17. Wpływ rozłożenia mas na kąt natarcia w korkociągu
Wzajemne usytuowanie usterzenia wysokości względem usterzenia kierunku wpływa przede
wszystkim na skuteczność działania sterów. Na dużych kątach natarcia usterzenia opływane są od
dołu i z boku pod dużymi kątami, występuje więc zacienienie usterzenia pionowego przez
usterzenie poziome i kadłub, a więc zmniejszenie skuteczności działania usterzenia pionowego. W
korkociągu płaskim zacienienie to obejmuje większy obszar steru kierunku niż w korkociągu
stromym, a więc i efektywność steru kierunku jest mniejsza. Na rys. 11.18 pokazano, jakie
usytuowanie wzajemne usterzeń jest korzystne z punktu widzenia skuteczności działania sterów.

Rys. 11.18. Zacienienie usterzeń w korkociągu

Wychylenie sterów. Ogólnie działanie wszystkich sterów w korkociągu pogarsza się wskutek
opływu ich pod bardzo dużym kątem natarcia z dołu i z boku. W ustalonym korkociągu skuteczność
sterów zmniejsza się wskutek mniejszej prędkości po torze i silnego obrotu szybowca oraz
wzajemnego zacienienia. Efektywność działania całego usterzenia ogonowego w dużym stopniu
zależy od charakteru korkociągu — co omówiono wyżej.
W prowadzenie i wyprowadzenie z korkociągu. Szybowiec można wprowadzać w korkociąg albo
celowo, np. w celach szkoleniowych lub demonstracji, albo też, co często się zdarza, wskutek
błędów pilotażowych. Wyprowadzenie z korkociągu natomiast może nastąpić tylko przez umiejętne
manewrowanie sterami. Najbardziej niebezpieczny jest korkociąg na małej wysokości, dlatego
należy zwrócić szczególną uwagę, aby każdy pilot latający samodzielnie umiał wyprowadzić
szybowiec z korkociągu. Najczęstszym przypadkiem niecelowego wpadnięcia w korkociąg jest
wykonywanie podciągniętego zakrętu z wyślizgiem (patrz p. 11.4). Zmniejszenie prędkości w
zakręcie powoduje zwiększenie kąta natarcia powyżej krytycznego, oderwanie strug i zwalenie się
szybowca w korkociąg w stronę zakrętu. Często także, podczas wykonywania ślizgu przy przejściu
na nadkrytyczne kąty natarcia szybowiec wali się w korkociąg w stronę przeciwną do ślizgu. Te
dwa przypadki są szczególnie niebezpieczne ze względu na małą wysokość lotu, na jakiej się
wykonuje opisane manewry. Należy więc zwracać szczególną uwagę, aby zarówno zakręty, jak i
ślizg nad ziemią wykonywać na zwiększonej prędkości. Celowe wprowadzenie w korkociąg może
nastąpić z lotu prostoliniowego przez zmniejszenie prędkości lotu, przez stopniowe ściągnięcie
drążka na siebie. Gdy prędkość dochodzi do prędkości minimalnej, należy energicznie dociągnąć
drążek sterowy na siebie do oporu, wychylając jednocześnie pełny ster kierunku w stronę
zamierzonego korkociągu. Szybowiec zwali się na skrzydło i zacznie obracać się w stronę
wychylonego steru kierunku. Korkociąg poznaje się po opuszczonym nosie szybowca i dość
szybkim wirowaniu dokoła osi pionowej. Wyprowadzenie z korkociągu należy rozpocząć przez
wychylenie energiczne steru kierunku w stronę przeciwną do obrotu, co powoduje zaprzestanie
wirowania szybowca; w ślad za tym należy wychylić drążek sterowy od siebie — szybowiec
jeszcze bardziej opuści nos, przejdzie na mniejsze kąty natarcia i wyjdzie z korkociągu. Gdy
szybowiec przestanie się obracać, należy wyrównać stery do neutrum. Lotki powinny być
zazwyczaj w położeniu neutralnym. Podczas wyprowadzania nie należy za wcześnie wychylać steru
wysokości, gdyż wychylenie go w dół zwiększa zacienienie steru kierunku, a więc zmniejsza jego
skuteczność.
Niektóre szybowce mają tendencje do przechodzenia z korkociągu stromego w płaski, co łatwo
można poznać po zmniejszeniu kąta nachylenia kadłuba do ziemi, zmniejszeniu szybkości
(charakterystyczna cisza w szybowcu), dużej prędkości wirowania i małych, prawie
nieodczuwalnych siłach na sterach. W takim przypadku należy doprowadzić szybowiec z powrotem
do położenia stromego przez wychylenie lotek w stronę korkociągu, a następnie wyprowadzać tak
jak z korkociągu stromego. Należy zawsze pamiętać, aby nie dopuszczać do korkociągu nisko nad
ziemią.

LOT NURKOWY
Lotem nurkowym nazywany jest bardzo stromy lot ślizgowy na kącie natarcia odpowiadającym
zerowej wartości współczynnika siły nośnej cz, (rys. 11.19). Ciężar szybowca Q równoważony jest
przez siłę oporu Px, a moment od sił aerodynamicznych na skrzydle M równoważy moment od siły P
a na sterze wysokości.
Równanie równowagi ma postać:
Q = Px =

1
⋅ ρ ⋅ S ⋅ v n2 ⋅ c x
2

Można stąd znaleźć prędkość lotu nurkowego:
vn =

2Q
ρ ⋅ S ⋅ cx

Ponieważ współczynnik cx, zwłaszcza dla kąta natarcia, gdzie cz = 0, ma bardzo małą wartość, to
prędkość w locie nurkowym może być bardzo duża i groźna dla konstrukcji. W locie nurkowym
Pz
= 0 bo cz = 0. Jednak przy wyprowadzaniu szybowca z lotu
współczynnik przeciążenia n =
Q
nurkowego, działają na konstrukcję duże obciążenia. Wyprowadzanie takie, nazwane „wyrwaniem"
szybowca, odbywa się po torze kołowym o promieniu R (rys. 11.20), W pierwszej chwili wyrwania
przez ściągnięcie steru wysokości zwiększa się kąt natarcia na skrzydle, pojawia się na nim siła
v2
nośna Pz oraz odśrodkowa siła bezwładności Podś = m ⋅
.W najniższym punkcie toru siła
R
odśrodkowa Podśr i ciężar Q są równoważone przez siłę nośną Pz, czyli
Pz = Q + Podśr.
Pz
Współczynnik przeciążenia konstrukcji n =
w tej fazie lotu wynosi:
Q
Q+
n=

Q v2
v2
g R
= 1+
Q
g⋅R

i jest tym większy , im większa jest prędkość szybowca i mniejszy promień wyrwania z lotu
nurkowego. Ponieważ prędkość w locie nurkowym jest duża, więc aby zmniejszyć współczynnik
przeciążenia konstrukcji n, ogranicza się prędkość w locie nurkowym przez otwarcie hamulców;
zwiększa się wówczas współczynnik oporu cx, a więc zmniejsza się prędkość w locie nurkowym.
Przeciążenie n działa również na pilota.

Rys. 11.19. Rozkład sił w locie nurkowym
nurkowego

Rys. 11.20. Wyprowadzanie z lotu

Osiągi i Planowanie Lotu
BIEGUNOWA PRĘDKOŚCI SZYBOWCA
Własności aerodynamiczne szybowca obrazuje jego biegunowa, czyli krzywa zależności cz = f(cx).
Mówiąc o locie ślizgowym (p. 11.1) wyznaczono na tej krzywej charakterystyczne punkty,
odpowiadające interesującym pilota stanom lotu. Jednak krzywa ta nie jest bezpośrednio przydatna
dla pilota, który nie dysponuje przyrządami do pomiaru współczynników cz , cx czy kąta natarcia α.
Znając biegunową aerodynamiczną cz = f(cx) oraz ciężar szybowca Q i powierzchnię skrzydeł S
można zbudować krzywą zależności prędkości opadania w funkcji prędkości lotu w = f(v). Krzywa
ta, nazwana biegunową prędkości szybowca, najlepiej oddaje własności lotne i może być
bezpośrednio wykorzystana przez pilota. Krzywa ta odgrywa bardzo ważną rolę w wyczynowym
sporcie szybowcowym i jest podstawą taktyki przelotowej. Mając biegunową szybowca (rys. 11.2),
ciężar Q i powierzchnię S z wzorów na prędkość v lotu poziomego (11.3) i prędkość opadania w
(11.11) można sporządzić krzywą w = f(v) dla zakresu biegunowej od cz = 0 do Cz max. Prędkość
opadania w podawana jest w m/s, natomiast prędkość lotu wzdłuż toru w km/h, ze względu na
wskazania przyrządów i ogólnie przyjęte jednostki. Gdyby prędkości w i v odmierzone były w tych
samych jednostkach, wówczas kąt γ na biegunowej prędkości byłby rzeczywistym kątem lotu
ślizgowego. Na rys. 12. l przedstawiono biegunową prędkości dla szybowca„Foka". Na wykresie
tym punktowi cz max odpowiada minimalna prędkość w locie ślizgowym vmin. Ekonomicznemu
kątowi natarcia α ek odpowiada (jak wiadomo z punktu 11.1) najmniejsza prędkość opadania wmin a
odpowiadającą mu prędkość lotu nazywa się prędkością ekonomiczną vek. Optymalnemu kątowi
natarcia α opt i współczynnikowi c zpot odpowiada, jak obliczono na podstawie wzoru (11.4),
cz
minimalny kąt toru γ min i największa doskonałość d =
, a odpowiadającą mu prędkość nazwano
cx
prędkością optymalną v opt Punkt ten otrzymuje się przez wykreślenie z początku układu stycznej do
krzywej. Na wykresie (rys. 12.1) naniesiono również krzywą doskonałości w funkcji prędkości lotu
c
d = z = f ( v)
cx

Rys. 12.1. Biegunowa prędkości szybowca
Na każdej biegunowej można więc określić następujące charakterystyczne prędkości:
v min — prędkość minimalna szybowca i odpowiadająca jej wv min - prędkość opadania,
v ek — prędkość ekonomiczna lotu i odpowiadająca jej wmin — najmniejsza prędkość

opadania
v opt — prędkość optymalna odpowiadająca najmniejszemu kątowi toru lotu γ
i
największej doskonałości szybowca, czyli prędkość. przy której szybowiec uzyska największy
zasięg w locie ślizgowym.
Jeśli z początku układu współrzędnych poprowadzi się prostą pod dowolnym kątem γ , to przetnie
ona biegunową prędkości w dwóch punktach. Oznacza to, że pod tym samym kątem do ziemi
można lecieć na prędkości v1 z prędkością opadania równą w1 lub na prędkości V2 > V1 i z
prędkością opadania w2 > w1 (rys. 12.2).

Rys. 12.2. Kąt toru lotu

DOSKONAŁOŚĆ I ZASIĘG SZYBOWCA
W punkcie 11.1, omawiając lot ślizgowy wprowadzono pojęcie doskonałości szybowca d =

cz
cx

cz
.Wzór (11.17) na zasięg jest słuszny dla lotu w spokojnym powietrzu,
cx
kiedy prędkość lotu jest równa prędkości względem ziemi. Dla takich warunków również
sporządzono biegunową prędkości w p. 12.1.
oraz zasięgu

L= H⋅

Rys. 12.3. Wpływ wiatru na zasięg szybowca
v + u = v1 ; v − u = v 2 (u — prędkość wiatru)
L1 > L - lot z wiatrem
L2 < L - lot pod wiatr
L
— lot bez wiatru

L1 L L2
> >
H H H
W przypadku lotu rzeczywistego prędkość lotu względem ziemi zmienia się co do wartości i
kierunku pod wpływem wiatru i prądów pionowych. Wpływa to na wielkość zasięgu szybowca,
którą również mierzy się względem ziemi. Na rys. 12.3 zilustrowano wpływ wiatru na zasięg
szybowca. Zasięg szybowca dla lotu z wiatrem zwiększa się (L1rzecz ),a dla lotu pod wiatr zmniejsza
się (L2rzecz). W przypadku lotu z prądem wznoszącym lub opadającym zjawisko przebiega
analogicznie (rys. 12.4).

Rys. 12.4. Wpływ prądów pionowych na zasięg szybowca
L1 L L2
L1 > L > L2
> >
H H H
v + wwzn = v1
lot ze wznoszeniem
v − wop = v 2

lot z opadaniem

Mając obliczoną biegunową prędkości dla spokojnego powietrza można określić prędkość
optymalną i odpowiadający jej największy zasięg również w warunkach istnienia wiatru i prądów
pionowych. Na rys. 12.5 zilustrowano wpływ wiatru czołowego i tylnego na biegunową prędkości.
W warunkach bezwietrznych prędkość odpowiadająca maksymalnemu zasięgowi wynosi v opt .W
przypadku wiatru tylnego o prędkości u prędkość szybowca względem ziemi wynosi v z = v + u
czyli wartość prędkości poziomej v w każdym, punkcie biegunowej należy zwiększyć o wielkość
u , pozostawiając wartość prędkości pionowej w bez zmian. Zamiast rysować drugą krzywą w
układzie vz = f(v), ten sam efekt można uzyskać przesuwając początek układu współrzędnych do
punktu O1 w lewo o wartość u . Prędkość lotu v1opt wyznacza się przez prowadzenie stycznej do
krzywej z nowego początku układu współrzędnych 01.
W przypadku wiatru
u
czołowego prędkość szybowca względem ziemi jest mniejsza o wartość i wynosi w każdej chwili
v z = v − u przy nie zmienionej prędkości pionowej w . Po przesunięciu teraz początku układu
współrzędnych do punktu 02; w prawo o wartość u , odejmuje się prędkość wiatru od prędkości
lotu. Przeprowadzenie stycznej do biegunowej z punktu 02 wyznacza v 2 opt , prędkość największego
zasięgu szybowca w locie pod wiatr.

Rys. 12.5. Określenie prędkości największego zasięgu w przypadku lotu z wiatrem

γ 2 〉γ 〉γ 1 ; v 2 opt 〉 vopt 〉 v1opt
v1opt — lot z wiatrem,
v opt — lot bezwietrzny,
v 2 opt — lot pod wiatr
Analogiczny sposób postępowania umożliwia obliczenie wpływu prądów pionowych na zasięg
szybowca (rys. 12.6). Przy prądzie wznoszącym początek układu należy przesunąć równolegle w
dół do punktu 03, a przy prądzie opadającym — równolegle w górę do punktu 04 i z tych punktów
prowadzić styczne do krzywej w celu wyznaczenia prędkości największego zasięgu. Oczywiście,
jeżeli jednocześnie występują wiatry i prądy pionowe, początek układu należy przesunąć
równolegle do jednej i drugiej osi współrzędnych jak na rys. 12.7, na którym przedstawiono
wykreślenie stycznej do krzywej dla różnych wariantów lotu.

Rys. 12.6. Określenie prędkości największego
zasięgu w przypadku prądów pionowych

γ 2 〉γ 〉γ 1
v 2 opt 〉 v opt 〉 v1opt

v1opt — lot na prądzie wznoszącym,
wznoszenie,
v opt — lot bez prądów pionowych,
v 2 opt — lot w prądzie opadającym

Rys. 12.7. Określenie prędkości największego zasięgu w różnych warunkach lotu
I — wznoszenie + wiatr tylny, II— duszenie + wiatr tylny, III— duszenie + wiatr czołowy, IV
— wznoszenie + wiatr czołowy

PODWYŻSZANIE DOSKONAŁOŚCI SZYBOWCÓW
Doskonałością szybowca (p. rozdz. II) jest stosunek współczynnika siły nośnej cz do współczynnika
siły oporu cx:
d=

cz
cx

Współczynniki cz i cx zależą od kąta natarcia α , a więc doskonałość d również zmienia się wraz z
nimi. Na rys. 12.8 pokazano, jak zmieniają się cz i cx i doskonałość d w funkcji kąta natarcia α dla
szybowca „Zefir". Dla pilotów często taką krzywą doskonałości sporządza się w funkcji prędkości
lotu v i umieszcza się obok biegunowej prędkości v = f ( w) co jest o tyle wygodne, że pilot może
odczytać, z jaką doskonałością leci na danej prędkości. Dla przykładu podano na rys. 12.1 taką
krzywą dla szybowca „Foka".
cz
tym doskonałość jest większa. O zaletach szybowca
cx
wysokowyczynowego i zawodniczego decyduje doskonałość, ona bowiem świadczy o wartości
opadania szybowca w zakresie dużych prędkości, z jakimi latają piloci na przeskokach między
kominami. Doskonałość jako stosunek cz do cx dla danego kąta natarcia nie zależy od czynników
zewnętrznych, lecz od charakterystyk aerodynamicznych szybowca.
Im większy jest więc stosunek

Rys. 12.8. Charakterystyki aerodynamiczne szybowca ”Zefir”
Wpływ na doskonałość ma więc tylko konstruktor, który dobiera dla danego szybowca
charakterystyki aerodynamiczne oraz narzuca kształty poszczególnych elementów. Doskonałość
można zwiększyć przez zmniejszenie współczynnika oporu szybowca cx i zwiększenie
współczynnika siły nośnej cz. Jak wiadomo, współczynnik oporu cx całego szybowca jest sumą
współczynników oporu poszczególnych elementów szybowca oraz tzw. współczynnika oporu
interferencji cxinterf, który wynika z wzajemnego przenikania np. skrzydła z kadłubem, usterzenia z
kadłubem itp.
c x szyb = c xskrz + c xkad + c xusterz + c xpodw + c xiterf

(12.1)
Opór wszystkich części szybowca poza skrzydłem określa się jako „opór szkodliwy". Można
więc współczynnik oporu szybowca napisać jako:
c x szyb = c xskrz + c xszk + c xiterf

(12.2)

Aby zmniejszyć cx szyb, należy zmniejszyć opory poszczególnych elementów. Na opór szkodliwy cx
szk składają się opór kształtu i opór tarcia. Zmniejszenie oporu szkodliwego osiąga się przez
dobieranie kadłuba o jak najmniejszym przekroju poprzecznym powierzchni, o jak najbardziej
opływowym, aerodynamicznym kształcie i o dużej gładkości powierzchni. Odnosi się to również do
pozostałych elementów szybowca. Zmniejszenie oporu interferencyjnego można uzyskać przez
staranne opracowanie przejść skrzydła w kadłub i usterzeń w kadłub oraz zlikwidowanie wszelkich
części wystających, np. klapek powodujących zaburzenia przepływu.
Opór skrzydła składa się z oporu profilowego cxp (opór kształtu i opór tarcia) oraz z tzw. „oporu
indukowanego" cxi
c xskrz = c xp + c xi
(12.3)
gdzie:
c xi =

gdzie: Λ

ef

c z2
π ⋅Λ

(12.4)
ef

— efektywne wydłużenie skrzydła.

Opór profilowy dla danego profilu zależy od kształtu i gładkości powierzchni skrzydła,

natomiast opór indukowany dla danego kąta natarcia zależy od wydłużenia efektywnego
skrzydła. Im skrzydło ma większe wydłużenie, tym jego opór indukowany będzie mniejszy, a
więc i opór całkowity również zmaleje, co .wpłynie na zwiększenie doskonałości szybowca.
Okazuje się, że w ramach różnych profilów, którymi dysponuje konstruktor, dobierając profil do
danego szybowca, istnieje pewna rodzina tzw. „profilów laminarnych", które odznaczają się
zdecydowanie mniejszym oporem w pewnym zakresie prędkości niż profile klasyczne (rys. 6.12).
Zwłaszcza profile laminarne o małej grubości względnej odznaczają się małymi oporami.
Zastosowanie więc dla skrzydeł profilów laminarnych, o małej grubości, zwiększa doskonałość
szybowców. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na konieczność zachowania bardzo dużej
gładkości skrzydeł o profilach laminarnych, warunkującej utrzymanie małej wartości
współczynnika oporu cxp. Drugi sposób zwiększenia doskonałości poprzez zwiększenie
współczynnika siły nośnej cz, polega na zwiększeniu powierzchni skrzydeł w locie za pomocą
wszelkiego rodzaju klap zwiększających siłę nośną. Okazuje się jednak, że stosowanie na
skrzydłach wszelkiego rodzaju poszerzaczy sprawia bardzo duże kłopoty konstrukcyjne, natomiast
proste klapy zwiększają również opór.
Reasumując należy stwierdzić, że konstruktor ma wpływ na podwyższenie doskonałości szybowca
przez:
1) dobranie jak najbardziej aerodynamicznych kształtów wszystkich elementów szybowca i
usunięcie wszelkich źródeł zakłóceń przepływu na szybowcu,
2) stosowanie dużych wydłużeń skrzydeł,
3) stosowanie profilów laminarnych na skrzydle i na usterzeniach, o dużej gładkości powierzchni.

WPŁYW WYSOKOŚĆI LOTU h I OBCIĄŻENIA Q/S NA WŁASNOŚCI LOTNE
SZYBOWCÓW
Przy określaniu własności lotnych szybowca należy posługiwać się biegunową prędkości
szybowca(rys. 12.1), na podstawie której można określić najkorzystniejsze w danych warunkach
prędkości lotu. Kształt biegunowej prędkości mówi o możliwościach wyczynowych szybowca.
Dlatego też wpływ wysokości h i obciążenia szybowca Q / S omówiono na przykładzie
biegunowej.
Wpływ wysokości lotu h. Gęstość powietrza maleje ze wzrostem wysokości, więc v i w rosną
wraz ze wzrostem wysokości. Biegunowa prędkości na rysunku 12.1 sporządzona jest dla
określonej wysokości h . Dla każdej innej wysokości h można również sporządzić taką
biegunową, wstawiając odpowiadającą tej wysokości gęstość ρ h . Wpływ wysokości zarówno na
prędkość v , jak i na prędkość opadania w jest taki sam i aby z biegunowej prędkości obliczonej dla
wysokości h = 0 przejść na biegunową dla jakiejś innej wysokości h , należy skorzystać z
następujących zależności;

vh
=
v0

2Q
ρ h ⋅ S ⋅ cz
2Q
ρ 0 ⋅ S ⋅ cz

=

ρ
ρ

0
h

stąd:
vh = v0

ρ0
ρh

(12.5)

i analogicznie:

wh
=
w0

2Q c x2
⋅
ρ h ⋅ S c z3
2Q c
⋅
ρ0⋅S c

2
x
3
z

=

ρ
ρ

0
h

stąd:
wh = w0

ρ
ρ

0

(12.6)

h

Biegunową prędkości dla dowolnej wysokości h otrzymuje się przez pomnożenie współrzędnych
ρ0
punktów krzywej odpowiadającej wysokości h = 0 przez stałą wartość
.
ρh
Wartości
h km
ρ0 ρ

ρ
ρ

0

0
h

dla różnych wysokości lotu:
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W celu zilustrowania wpływu wysokości na biegunową prędkości, sporządzono biegunową
prędkości dla trzech wysokości lotu: h = 0 , h = 3 km i h = 12 km, przedstawioną na rys. 12.9.

Rys. 12.9. Wpływ wysokości lotu h na biegunową prędkości (szybowiec „Foka")
Cechą charakterystyczną jest to, że punkty biegunowej odpowiadające tej samej wartości kąta
natarcia przesuwają się dla różnych wysokości po prostych poprowadzonych przez początek układu
współrzędnych pod określonym kątem γ . Na przykład kąt γ min dla wysokości h = 0
tgγ
i na wysokości h odpowiada mu kąt γ

h

min

=

w0
v0

tgγ

h

=

wh
=
vh

w0
v0

ρ0
ρh
ρ0
ρh

=

w0
= tgγ
v0

min

i tak jest dla każdego innego kąta γ . Kąt toru dla różnych wysokości h nie zmienia się.
Doskonałość szybowca nie zależy od jego wysokości, lecz tylko od charakterystyki
cz
aerodynamicznej d =
. Wraz ze wzrostem wysokości lotu te same własności szybowca
(ta
cx
sama doskonałość) występują dla większych prędkości lotu ze względu na zmniejszanie się gęstości
powietrza. Z biegunowych szybowca „Foka" (rys. 12.9) można odczytać, że dla wysokości 0 m
prędkość optymalna v opt = 86 km/h, na wysokości 3 km wynosi ona już v opt = 100 km/h, natomiast
na wysokości 12 km jest ona prawie już dwukrotnie wyższa i wynosi v opt = 153 km/h. Ze wzrostem
wysokości te same własności lotne szybowca przesuwają się wzdłuż prostych przeprowadzonych z
początku układu współrzędnych w kierunku większych prędkości lotu.
Wpływ jednostkowego obciążenia powierzchni skrzydła Q S na biegunową szybowca. Aby
bezpośrednio uwidocznić wpływ obciążenia Q S , można przedstawić wzory (12.6) w postaci:
v=

2
ρ ⋅ cz

Q
S

2c x2 Q
ρ ⋅ c z3 S
Widać z nich, że zarówno prędkość v , jak i w zależą wprost proporcjonalnie od obciążenia
powierzchni Q S . Im obciążenie Q S jest większe, tym prędkości te będą większe. Wpływ tego
obciążenia ma taki sam charakter. Jak wpływ wysokości lotu h .
w=

Rozpatrzmy lot na tym samym kącie natarcia dla dwóch różnych obciążeń skrzydeł ( Q S ) 1 i
( Q S ) 2 .Wówczas prędkości określą wzory:
v1 =

2
 Q
 
ρ ⋅ cz  S  1

v2 =

2
 Q
 
ρ ⋅ cz  S  2

(12.8)
w1 =

2
x

2c
 Q
 
3
ρ ⋅ cz  S  1

w2 =

stąd:
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Jeżeli ( Q S ) 2 〉 ( Q S ) 1 , to odpowiednio prędkości v 2 i w2 będą większe od v1 i w1 . Natomiast kąt
toru lotu γ dla każdego punktu biegunowej będzie taki sam:
tgγ =

w1 w2
=
v1
v2

Rys. 12.10. Wpływ obciążenia na biegunową prędkości
Na rys. 12.10 przedstawiono biegunową prędkości dla trzech różnych obciążeń jednostkowych
skrzydła. Widać tu, że zwiększając obciążenie Q/S cała biegunowa przesuwa się w kierunku
większych prędkości. Również prędkość optymalna v opt szybowca odpowiadająca największemu
zasięgowi jest większa, doskonałość szybowca nie zmienia się, lecz przesuwa w kierunku
większych prędkości. Jednocześnie zwiększają się prędkość minimalna i prędkość opadania w
zakresie małych prędkości lotu, które są tak ważne w przypadku krążenia. W celu utrzymania małej
prędkości v min i dobrych własności w krążeniu konstruktor musi zastosować na szybowcu
urządzenie zwiększające powierzchnię skrzydła S.

BIEGUNOWA KRĄŻENIA SZYBOWCA
O własnościach przelotowych szybowców decyduje możliwość uzyskania przez nie jak
największej prędkości przelotowej. Wiadomo, że na prędkość przelotową składają się głównie dwa
czynniki:
1) krążenie w kominie termicznym, podczas którego szybowiec uzyskuje jak największą
wysokość, oraz
2) przeskok między kominami, podczas którego szybowiec zamienia wysokość uzyskaną w
kominie (energię potencjalną) na prędkość w locie ślizgowym (energię kinetyczną).
Obydwa te czynniki zależą od warunków meteorologicznych oraz od całego zespołu
czynników aerodynamicznych i konstrukcyjnych szybowca, przy czym o tych ostatnich
decyduje konstruktor przy projektowaniu szybowca.

Rys. 12.11. Rozkład sił na szybowcu w czasie krążenia
Pilot wybierając optymalną dla danych warunków i szybowca prędkość przeskoku między
kominami posługuje się biegunową prędkości. Szybowiec krążąc w kominie wykonuje zakręt o
kącie przechylenia ϕ . Z zależności, jakie muszą być spełnione w prawidłowym zakręcie
(rys.12.11) wynika, że:
Pz ⋅ cos ϕ = Q
P z ⋅ sin ϕ = Podśd =

Q v k2
g R

gdzie:
v k — prędkość krążenia szybowca [m/s],
R — promień krążenia szybowca [m],
ϕ — kąt przechylenia w krążeniu [°],
g — przyspieszenie ziemskie [m/s2].
Ze wzoru można łatwo obliczyć v k , uwzględniając, że
Pz =
vk =

1
ρ ⋅ S ⋅ v k2 ⋅ c z
2
2Q
=
ρ ⋅ S ⋅ c z ⋅ cos ϕ

v
cos ϕ

gdzie:
v — prędkość w locie ślizgowym na tym samym kącie natarcia, na którym odbywa się zakręt.
Dzieląc stronami przez siebie zależności (12.12) i (12.11) otrzymujemy wzór na kąt
przechylenia w krążeniu:
tgϕ =
Doskonałość szybowca w krążeniu
Pz ⋅ cos ϕ do siły oporu Px

v k2
g⋅ R

jest to stosunek efektywnej siły nośnej, czyli składowej

Pz ⋅ cos ϕ
c ⋅ cos ϕ
= z
= d ⋅ cos ϕ
Px
cx
Prędkość opadania szybowca w krążeniu wk można zdefiniować następująco:
c
v
w = v ⋅ sin γ ≈ v ⋅ tgγ = v x =
cz d
[patrz p. 11.1 wzory (11.4), (11.14)].
dk =

vk
=
d

wk =

w

cos 3 ϕ
Z zależności (12.13) i (12.16) widać, że zarówno prędkość lotu, jak i prędkość opadania w krążeniu
są większe niż analogiczne prędkości w locie ślizgowym i zależą od kąta przechylenia szybowca ϕ .
Kąt przechylenia (12.14) rośnie z kolei z prędkością lotu w kwadracie przy stałym promieniu oraz
wzrasta w miarę zmniejszania promienia krążenia przy stałej prędkości lotu. Z prostych zależności
z trygonometrii wynika [(2.6) i (2.5)]:
1 − cos 2 ϕ
sin ϕ
=
cos ϕ
cos ϕ
a po podstawieniu zależności (12.14) na tgϕ i (12.13) na wk otrzymuje się:
tgϕ =

v k2
v2
=
g ⋅ R cos ϕ ⋅ g ⋅ R
(12.18)
stąd:
R=

v2
g 1 − cos 2 ϕ

Z zależności (12.16) można wyznaczyć:
cos ϕ =
3

3

 w


 wk 

4

a po wstawieniu do zależności na R:
v2

R=
g 1−

3

 w


 wk 

4

Jest to wzór na promień krążenia zależny od prędkości v , prędkości opadania w i prędkości
opadania szybowca w krążeniu wk .

Rys. 12.12. Biegunowa krążenia szybowca
Na podstawie tej zależności można sporządzić wykres prędkości opadania w krążeniu wk w
funkcji promienia krążenia R . Wykres ten nazwano biegunową optymalnego krążenia, gdyż
optymalne krążenie odbywa się przy możliwie najmniejszej prędkości v min i odpowiadającej jej
prędkości opadania wv min (rys. 12.12), czyli wzór na optymalny promień krążenia ma postać:
2
v min

Ropt =
1.

g 1−

3

 w


w
 k

4

gdzie:
R — promień krążenia w kominie,
v min — minimalną prędkość lotu ślizgowego,
wv min — prędkość opadania odpowiadająca Vmin ,
wk — prędkość opadania szybowca w krążeniu optymalnym.
Wiadomo jednak, że promień krążenia każdy pilot dobiera według intensywności wznoszeń w
kominie termicznym, należałoby więc znać rozkład prędkości wznoszeń w funkcji promienia
komina R . Przyjmuje się tu, na podstawie badań aerologicznych, że ta prędkość wznoszenia w
kominie wyraża się jako:
wt = wct − 0,000033R 2,36 m / s
gdzie:
wt — prędkość wznoszenia się powietrza w odległości R od centrum komina [m/s],
wet — prędkość wznoszenia się powietrza w centrum komina [m/s].
Otóż zakładając kolejno różne wartości wet , otrzymuje się krzywe charakteryzujące prędkości
wznoszenia się powietrza w kominie w funkcji promienia (rys. 12.13).

Rys. 12.13. Rozkład prędkości wznoszenia się powietrza w kominie termicznym
Prędkość wznoszenia się szybowca względem ziemi można obliczyć odejmując prędkość opadania
szybowca podczas krążenia wk , odczytaną na biegunowej krążenia dla danego promienia R, od
prędkości wznoszenia się powietrza w kominie wt również na tym samym promieniu R (rys.12.14)
wwszyb = wt − wk [m/s]
Przeprowadzona tu analiza jest istotna dla konstruktora, który może na jej podstawie uzależnić
promień krążenia R oraz prędkość wznoszenia się szybowca ww w kominie od parametrów
konstrukcyjnych szybowca i parametrów komina termicznego oraz tak dobrać te parametry
konstrukcyjne, aby własności szybowca w krążeniu były jak najlepsze. Piloci, jak wiadomo z
doświadczenia, ustalają takie wartości promienia krążenia w kominie R i kąta przechylenia
szybowca, aby uzyskać jak największe wznoszenie.

Rys. 12.14. Prędkość wznoszeniu szybowcu w kominie.

Prawo Lotnicze
Konwencja paryska z 1919 r.
Polska ratyfikowała w 1924, podpisał ją w imieniu Polski Ignacy Paderewski. Mówiła o
regulacjach dot. żeglugi powietrznej , ustaleniu znaków przynależności państwowej statków i ich
rejestracji. Tej konwencji nie podlegają statki wojskowe, celne, policyjne . Chodziło tu też o
ustalenie przynależności przestrzeni powietrznej znajdującej się nad terytorium kraju. Utworzono
też stałą komisję międzynarodową pod władzą Ligi Narodów o nazwie Międzynarodowa Komisja
Żeglugi Powietrznej.
Dodatkowo w rozdziale 9 (postanowienia końcowe) ustalono współpracę wszystkich państw w
zakresie zbierania i ustalanie informacji meteorologicznych i statystycznych, wydawania
jednolitych map lotniczych, ustawiania naziemnych znaków lotniczych, rozwoju i używania radia.
Konwencja chicagowska z 1944 r.
aby dostosować przepisy konwencji paryskiej i ustanowić nowe w listopadzie 1944 r. na
konferencji zebrały się 52 państwa i powołano PICAO (późniejsze ICAO) - Tymczasowa Org.
Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego. Potwierdzono zasadę suwerenności państwa nad jego
przestrzenią pow. i wolność przelotu cywilnych, prywatnych statków pow. nad terytorium państw –
stron konwencji. Konwencja nadaje państwom pewne prawa: wprowadzenie stref zakazanych i
czasowego ograniczenia lotów, stosowanie środków przymusu wobec statków wykonujących lot z
naruszeniem przepisów, daje możliwość ustanowienia własnych przepisów w sprawie przybycia,
pobytu statku pow. i opuszczania swojego terytorium, w sprawie ruchu i pobytu pasażerów i
ładunków, możliwość prowadzenia inspekcji obcych statków pow. Konwencja nadaje też pewne
obowiązki: przestrzeganie zasad rejestracji i noszenia znaków rejestracyjnych odpowiednich dla
danego państwa, zapewnienie właściwego wyposażenia statku i dokumentów.
Do innych zadań zalicza usprawnienie i ułatwienie żeglugi i obsługi statków pow., pasażerów i
ładunków, wydawanie przepisów celnych i imigracyjnych, udzielenie pomocy statkom w
niebezpieczeństwie, prowadzenie dochodzeń i badanie okoliczności wypadków.
Konwencja warszawska z 1929 r.
Zasadniczym jej celem było ujednolicenie zagadnień międzynarodowego przewozu lotniczego, dot.
dokumentów przewozowych i odpowiedzialności przewoźnika.
Konw. ustanowiła zasadę odpowiedzialności przewoźników za szkody wynikłe podczas przewozu
lot. opartą na domniemaniu jego winy. Odpowiedzialność ta miała być nieograniczona w przypadku
gdy szkoda powstała z jego winy lub podstępu. Inne umowy zmierzające do uchylenia lub
zmniejszenia odpowiedzialności przewoźnika uznano za nieważne. Jednocześnie poszkodowanemu
pozostawiono wybór sądu w dowolnym państwie będącym stroną w konwencji.
Najistotniejszy jest rozdział III, w którym jest mowa o odpowiedzialności przewoźnika. Art. 17
dot. osób, art. 18 bagażu i towarów, art. 19 opóźnień, art. 22 wysokości odszkodowań, art. 26
roszczeń oraz w jaki sposób do nich dochodzić.
Konwencja weszła w życie w 1933 r. , obecnie jej stronami jest 151 państw.
Konwencja haska z 1955 r.
Podpisano protokół zmieniający konw. warsz. Obowiązuje do dziś 135 państw w tym Polskę.
Uproszczono tu postanowienia dot. dokumentów przewozowych i zmodyfikowano niektóre
postanowienia dot. odpowiedzialności przewoźnika – zwłaszcza podwojenia górnej granicy
odszkodowań w odniesieniu do pasażerów.
Konwencja Guadalachara z 1961 r.
Kolejne uzupełnienie warszawskiej w kwestii korzystania przez przewoźników zes tatków pow.,
personelu i usług innych przewoźników.
Tymczasowe porozumienie montrealskie 1966 r.
Powstało w oparciu o art. 22 warszawskiej jako specjalna umowa 34 państw korzystających z
przestrzeni powietrznej USA. Podwyższono limit odpowiedzialności w przypadku śmierci lub
zranienia lub innego uszkodzenia ciała do 75 tyś USD na pasażera. Dodatkowo przewoźnicy

zobowiązują się nie korzystać z art. 20 konw. warsz. (uchylenie się od odpowiedzialności).
Protokół gwatemalski 1971 r.
Nie ratyfikowało go USA dlatego nie wszedł w życie.
Protokoły montrealskie 1975 r.
4 protokoły zmieniające k. warszawską. Miały za zadanie udoskonalić już istniejący system. Aby
mogły wejść w życie każdy musiał być ratyfikowany przez co najmniej 30 państw. Do 2000 weszły
1,2 i 4. Proponowały zamianę franków na SDR, techniczne kwestie w tej sprawie regulował
protokół 1. Protokół 2 dot. zmian w konw. warsz. w kwestii przeliczania franków na SDR-y. 3
określał zmiany w wysokości wypłacanych odszkodowań – 100 tyś SDR za śmierć czy poważne
uszkodzenie ciała. Nie zaakceptowało tego USA (ratyfikowało 21 państw i nie wszedł w życie),
natomiast 4 to zmiany przewozów towarów i listów przewozowych uwzględniające nowe techniki.
Konwencja montrealska 1999 r.
Gł. korzyści z jej stworzenia to:
- ujednolicenie przepisów w zakresie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika lotniczego
- wzrost ochrony użytkowników transportu lotniczego
- uprawnienia w uzyskaniu odszkodowań
- wprowadzenie wymogu obowiązkowych ubezpieczeń
- ułatwianie i modernizacja dokumentów przewozowych (electric ticketing)
Jeżeli chodzi o odszkodowania to wprowadzono reżim odpowiedzialności obiektywnej (bez
względu na winę przewoźnika) dla roszczeń do 100 tyś SDR w wypadku katastrofy lotniczej.
Powyżej tej kwoty przewoźnik mógł się bronić i udowadniać, że to nie była jego wina. Nałożono na
przewoźnika obowiązek wypłacania zaliczek jeżeli wymagało tego dane państwo (dot. to
natychmiastowego pokrycia ekonomicznych potrzeb poszkodowanych i ich rodzin). Bardzo ważna
była tzw. „piąta jurysdykcja” – dochodzenia roszczeń przed sądami narodowymi i wg prawa
państwa w którym pasażer ma (miał) główne i stałe miejsce zamieszkania. Konwencja ratyfikowana
4 listopada 2003 r. przez 26 państw Jeżeli chodzi o ubezpieczenia to nakłada obowiązek posiadania
ubezpieczenia przez każdego przewoźnika i przedstawiania go w państwie do którego wykonuje lot.
Ubezp. obejmuje pasażerów, bagaż i towary do pełnej wysokości ich wartości. K. montrealska
przewiduje, że rządy państw wprowadzą przepisy nakazujące ubezpieczycielom wprowadzenie
odpowiedzialności nieograniczonej. Ustawy wielu państw w tym Polski zawierają przepisy
regulujące obowiązkowe ubezpieczenia przewoźnika i inne formy zabezpieczeń wypłaty
odszkodowań. Wprowadza także Nawe formy biletów – zamiast papierowych elektroniczne.
KONWENCJE KARNE
Pierwsze uprowadzenie samolotu to rok 1930 dokonane przez rewolucjonistów w Peru. 1983
Lockerby – Libijczycy podłożyli semtex, wybuch spowodował śmierć blisko 300 osób.
Konwencja tokijska 1963
Podpisana 14 września 1963 - pierwsza w sprawie przestępstw i niektórych innych czynów
popełnionych na pokładzie. Obecnie stronami jest 173 państwa. Polska ratyfikowała w 1971 r. a w
1977 w kk. polski pojawiły się przepisy dot. tej konwencji (art. 166 kk.)
Konw. nie ma zastosowania do statków wojskowych, celnych czy policyjnych.
Konw. ustala, że państwo w którym statek jest rejestrowany ma prawo wykonywania jurysdykcji w
związku z przestępstwami popełnionymi na jego pokładzie. Pokład statku traktowany jest jak
terytorium państwa. Dod. zajmuje się uprawnieniami dowódcy statku pow i bezprawnym
zawładnięciem statku.
Konw. zgodnie z art. 1 stosuje się do przestępstw przewidzianych w Rawie karnym i czynów, które
niezależnie od tego czy są przestępstwami czy nie narażają na niebezpieczeństwo statek, osoby lub
mienie znajdujące się na jego pokładzie. Art. 6 daje d-cy statku możliwość zastosowania środków
łącznie ze środkami przymusu aby zagwarantować bezpieczeństwo , utrzymać porządek i
dyscyplinę czy wydać osobę która zakłócała porządek odpowiednim władzom. Dodatkowo tym
celu może zażądać pomocy od członków załogi czy pasażerów. W przypadku zawładnięcia lub
usiłowania zawładnięcia statku pow. ma prawo zażądać od strony konwencji pomocy w celu
przywrócenia kontroli nad statkiem. Wady konwencji – brak obowiązku ekstradycji, brak

określenia bezprawności hijackingu.
Konwencja Haska 1970 r.
To konwencja o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkiem pow.
W 1969 r. ONZ przyjmuje rezolucję wzywającą państwa do opracowania środków prawnych
przeciwko wszelkiego rodzaju aktom bezprawnego zakłócenia, zawładnięcia lub innego
przestępczego działania wobec cywilnego statku pow. w locie. W związku z tym w bardzo krótkim
czasie ICAO, INTERPOL i IATA zajęły się sprawami terroryzmu i skutkiem tego była uchwała
IAT-y o wprowadzeniu na lotniskach urządzeń do wykrywania broni i środków wybuchowych.
Niedługo po tym powstaje konwencja haska. Jej celem było ustanowienie odpowiednich środków
karania przestępców z popełnienie takich czynów. Stronami konwencji są 174 państwa w tym
Polska (od 1972 r.)
Konwencja uznaje za przestępstwo zawładnięcie, próbę zawładnięcia przejęcia kontroli czy chęć
popełnienia takiego czynu. Istotne tu było wyraźne zaznaczenie, że niezależnie czy przy użyciu
przemocy fizycznej czy psychicznej czy groźby jej zastosowania oraz przy użyciu jakich środków
(broni palnej, mat. wybuch. czy ich imitacji). Bardzo ważne było to, że każda ze stron taki czyn ma
uznać za przestępstwo i surowo karać, wykluczono natomiast traktowanie tych przestępstw jako
polityczne a to oznacza że ich sprawcy nie mogą ubiegać się o azyl polityczny. Zmieniło się tez
określenie samolotu w locie – samolot znajduje się w ruchu od momentu zamknięcia wszystkich
drzwi do momentu otwarcia choćby jednych z nich (k. tokijka uważała, że statek znajduje się w
ruchu od momentu zastosowania siły napędowej). Konwencja nakłada obowiązek zapewnienia
aresztowania przestępcy lub domniemanego przestępcy albo podjęcia wszelkich działań
uniemożliwiających mu ucieczkę. Dodatkowo nareszcie ustosunkowano się do zagadnień
ekstradycji. Polska i ZSRR chciały ekstradycji obligatoryjnej porywacza do państwa w którym
statek był zarejestrowany. Wszystkie państwa zostały zobowiązane do składania radzie ICAO
informacji dot. okoliczności uprowadzenia statku, środków ochrony jakie zastosowano aby
ochronić pasażerów czy mienie, środków podjętych w stosunku do sprawcy w szczególności
wyników postępowania karnego bądź ekstradycji.
Depozytariusze: USA GB i ZSRR.
Konwencja montrealska 1971 r.
To konwencja o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu
lotnictwa cywilnego. Podpisana w 1971, stronami jest 175 państwa w tym Polska. Za przestępstwo
uznano tu: akt przemocy wobec osoby znajdującej się na pokładzie statku w locie, jeżeli zagraża on
bezpieczeństwu statku (przy czym osoba popełniająca przestępstwo nie musi być na pokładzie),
niszczenie lub uszkodzenia statku, umieszczenie lub usiłowanie umieszczenia substancji czy
urządzeń mogących zniszczyć lub uszkodzić statek, niszczenie lub uszkodzenie urządzeń
nawigacyjnych oraz zakłócanie ich pracy, przekazywanie fałszywych informacji. Surowo karana
SA też osoby współpracujące z przestępcami. Rozszerzono pojęcie statku w locie o przymusowe
lądowanie, pobyt w hangarze czy postój. Wprowadzono nowe pojęcie – statku w służbie – oznacza
statek pow. od chwili w której personel naziemny lub załoga rozpoczyna przygotowania do
określonego lotu aż do upływu 24h po każdym lądowaniu. Istotny jest też art. 4 który mówi, że
konwencję stosuje się niezależnie od tego czy statek wykonuje lot międzynarodowy czy krajowy
gdy miejsce startu lub lądowania położone jest poza terytorium rejestracji tego statku lub
przestępstwo zostało popełnione na terytorium państwa innego niż rejestracji statku. Zupełnie
nowym przepisem w stosunku do haskiej jest art. 10 par. 1 który zobowiązuje strony konwencji do
stosowania wszelkich środków zapobiegających przestępstwom. Również nowością jest art. 12
który mówi, ze jeżeli państwo przypuszcza, że może zostać popełnione przestępstwo informuje o
tym ten kraj któremu mogą przysługiwać kompetencje karania za ten czyn.
Deklaracja z Bonn 1978 r.
Zobowiązuje państwa do narzucenia embarga (min. ekonomicznego czy dyplomatycznego) na kraj
które będą chroniły, udzielały azylu czy pomocy terrorystom.
Konwencja o oznaczaniu plastikowych mat. wyb.
Po Lockerby zażądano utworzenia konwencji o oznaczaniu mat. wyb. w celu ich wykrywania.

Na 27 zgromadzeniu ICAO delegacje brytyjska i czechosłowacka przedstawiła do dyskusji projekt
konwencji.
art. 2 zobowiązuje państwa do zakazu produkcji nie oznakowanych mat. wyb.
art. 3 mówi o tym samym w stosunku do mat. przywożonych i wywożonych
art. 4 to ścisła kontrola państw nad posiadaniem i przekazywaniem nie oznakowanych mat. wyb.
przy czym każde państwo musi podjąć wszelkie srodki aby wszystkie zapasy mat. wyb. nie
należące do wojska cz policji zostały zniszczone.
Dwa załączniki do konwencji to:
I – opis plastikowych mat. wyb.
II – chemiczne i fiz. zasady wykrywania takich mat.
KONWENCJE RZYMSKIE
Z 1933 r.
Do. ujednolicenia niektórych prawideł dot. szkód wyrządzonych na powierzchni ziemi osobom
trzecim przez statki powietrzne. Polska nie jest stroną tej konwencji. Ma ona zastosowanie do
szkód, które zaistniały i zostały spowodowane przez szkodę w locie (od momentu włączenia do
wyłączenia silników) wobec osób lub majątku znajdującego się an ziemi. Chodzi tu o szkody
wyrządzone przez coś co spada, zostaje zrzucone świadomie ze statku jak i szkody wyrządzone
przez osoby przebywające na pokładzie statku. Dodatkowo art. 5 mówi o tym, że kto używa statku
pow. bez zgody osoby eksploatującej odpowiada za szkody. Art. 6 to solidarna odpowiedź w
przypadku np. zderzenia dwu lub więcej statków. Konwencja nakłada też obowiązek ubezpieczeń
od szkód. Zakres stosowania konwencji określa art. 20 - to wszystkie przypadki wyrządzenia
szkody na powierzchni ziemi w granicach terytorium jednej ze stron konwencji przez statek innego
państwa. Nie ma ona zastosowania do statków wojskowych, celnych i policyjnych.
Protokół dodatkowy do konwencji rzymskiej 1938 r.
Uchwalony w 1938 r. w Brukseli (Polska nie jest jego stroną). Nie wszedł w życie z powodu braku
odpowiedniej liczby ratyfikacji.
Z 1952 r.
Podpisana 7 października 1952 r. w Rzymie przez 45 państw (Polska nie – chodziła tu nie tylko o
różnice kwotowe odszkodowań zawarte w prawie polskim ale o to, że stronami jej nie są państwa
do których Polska wykonuje najwięcej lotów). Stosuje się ją do szkód wyrządzonych prze samoloty
innego państwa, nie dot. szkód spowodowanych przez samoloty krajowe. Art. 5 konwencji
wyklucza naprawę i rekompensatę szkód jeżeli były one następstwem konfliktu zbrojnego,
rozruchów wewnętrznych lub jeżeli osoba odpowiedzialna została pozbawiona prawa używania
statku pow. przez władze publiczne. Dodatkowo w porównaniu do tej z 1933 r. do art. 12 dodano,
stwierdzenie, że jeżeli ktokolwiek zawładnie bezprawnie statkiem powietrznym i używa go bez
zgody właściciela odpowiada bez ograniczeń.
Protokół montrealski 1978 r.
Dokonuje jedynie zmian w konwencji z 1952 r. nie znosząc jej. Podniesiono limity
odpowiedzialności i wprowadzono SDR. Odszkodowania dot. utraty życia lub uszkodzenia ciała
mają pierwszeństwo przed szkodami majątkowymi i wypłacane SA z całej puli a nie jak do tej pory
z połowy (k. rzymska z 1952 r.)
Rozporządzenie komisji (WE) 622/2003
Ustanawia niezbędne środki w celu wprowadzenia w życie i technicznego dostosowania wspólnych
podstawowych standardów dot. bezp. lotnictwa jakie mają być wprowadzone do krajowych
programów bezp. lot.
Definicje:
f) krajowy program bezp. lot. – przepisy, praktyki i procedury przyjęte przez państwa
członkowskie w celu zapewnienia bezp. lot. cywilnego na ich terytorium.
g) właściwy organ – organ krajowy wyznaczony przez państwo członkowskie jako
odpowiedzialny za wprowadzanie w życie nowego programu bezp.
Rozporządzenie Rady EWG 95/93 – w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start i
lądowanie…

Rozp. stosuje się w odniesieniu do przydzielania czasu na start i lądowanie we wspólnotowych
portach lot.
czas na start i lądowanie (slot) – planowy czas przylotu lub odlotu przydzielony rejsowi na
określony dzień w koordynowanym porcie lot.
nowy podmiot – przewoźnik lot. ubiegający się o przydział slotów w porcie lot. danego dnia i
posiadający mniej niż 4 sloty danego dnia w tym porcie, lub przewoźnik lot. ubiegający się o
przydział slotów w celu świadczenia ciągłej usługi miedzy dwoma wspólnotowymi portami.
bezpośrednia usługa lotnicza – usługa miedzy dwoma portami, wliczając międzylądowanie przy
użyciu tego samego samolotu i tego samego numeru lotu,
wspólnotowy przewoźnik lotniczy – przewoźnik z ważną licencją na prowadzenie działalności
wydaną przez państwo członkowskie
koordynowany port lotniczy – port, na którym został wyznaczony koordynator w celu ułatwienia
działalności przewoźników
całkowicie koordynowany port lotniczy – koordynowany port lot. na którym w celu lądowania
lub startu niezbędne jest posiadanie przez przewoźnika posiadanie slotu przydzielonego przez
koordynatora,
system portów lotniczych – dwa lub więcej zgrupowane porty lotnicze i obsługujące to samo
miasto.
Można wyznaczyć każdy port jako koordynowany pod warunkiem, ze spełnione s warunki
przejrzystości, neutralności i niedyskryminacji. Jeżeli przepustowość jest niewystarczająca do
aktualnego lub planowanego ruchu lub jeżeli nowe podmioty napotykają problemy z
przydzielaniem slotów to państwo członkowskie dokonuje gruntowne analizy przepustowości w
celu określenia możliwości jej zwiększenia. Państwo członkowskie odpowiedzialne za
koordynowany lub całkowicie koordynowany port wyznacza na koordynatora osobę fizyczną lub
prawną posiadającą szczegółową wiedzę nt. koordynacji
planowania przewozów. Jeden
koordynator może obsługiwać kilka portów. Koordynator jest odpowiedzialny za przydział i
monitorowanie wykorzystania slotów. W porcie całkowicie koordynowanym wyznaczany jest
komitet koordynacyjny w celu wsparcia koordynatora. Do zadań komitetu należy doradztwo w
sprawie: możliwości wzrostu przepustowości, ulepszeń w warunkach ruchu panujących w danym
porcie, skarg dotyczących przydziałów slotów, metod monitoringu wykorzystania slotów, itp.
Przewoźnik na możliwość uzyskać ten sam slot przydzielony wcześniej w następnym okresie
planowania. W sytuacji gdy wnioski o przydział slotów nie mogą zostać rozpatrzone w sposób
zadowalający pierwszeństwo przyznaje się komercyjnym usługom lotniczym i planowanym
nieregularnym usługom.
Sloty mogą być swobodnie wymieniane miedzy przewoźnikami ale muszą zostać potwierdzone
przez koordynatora.
Rozporządzenie 550/2004 w sprawie zapewnienia służb nawigacji lotniczej w Jednolitej
Europejskiej Przestrzeni Powietrznej.
Rozporządzenie dotyczy zapewnienia służb nawigacji lotniczej w Jednolitej Europejskiej
Przestrzeni Powietrznej. Jego celem jest określenie wspólnych wymogów bezpiecznego i
sprawnego zapewnienia służb we Wspólnocie. Zapewnienie tych służb we wspólnocie podlega
certyfikacji. Certyfikaty będą wydawane pojedynczym służbom lub zespołom służb dopiero po
spełnieniu odpowiednich wymagań. Zawierają prawa i obowiązki dostawców służb nawigacji
lotniczej, obejmujące równy dostęp użytkowników przestrzeni do ich usług. Władze państwowe
będą monitorować zgodność ze wspólnymi wymogami i warunkami dołączonymi do certyfikatu.
Jeżeli władze stwierdzą, że posiadacz certyfikatu nie spełnia już wymogów czy warunków może
oznaczać to nawet cofnięcie certyfikatu. Państwo członkowskie będzie uznawało każdy certyfikat
wydany w innym państwie członkowskim. Państwa członkowskie mogą zapewnić służby
meteorologiczne dla dostarczenia całości danych meteo na zasadzie wyłączności dla całej
przestrzeni lub jej części pozostającej w gestii państwa. Na bazie pisemnych porozumień służby
nawigacji mogą świadczyć usługi innym instytucjom, które przeszły certyfikację na terenie
wspólnoty.

Właściwe dane operacyjne będą wymieniane w czasie rzeczywistym miedzy wszystkimi
instytucjami zapewniającymi takie służby, użytkownikami przestrzeni powietrznej i portami
lotniczymi.
Rozporządzenie 549/2004 ustanawiające ramy tworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni
Powietrznej.
Inicjatywa stworzenia takiej jednolitej przestrzeni ma na celu wzmocnienie istniejących standardów
bezpieczeństwa i efektywności ogólnego ruchu lotniczego w Europie dla optymalizacji
przepustowości spełniając wymogi wszystkich jej uczestników oraz dla ograniczenia do minimum
opóźnień.
służba kontroli ruchu lotniczego (ATC) – ma na celu zapobieganie kolizjom oraz usprawnienie i
utrzymanie uporządkowanego ruchu lotniczego,
służba kontroli lotniska – oznacza służbę ATC dla ruchu lotniskowego,
służba informacji lotniczej – to służba stworzona w określonym obszarze dla dostarczania
informacji i danych lotniczych niezbędnych dla bezpieczeństwa żeglugi powietrznej,
blok przestrzeni powietrznej – to przestrzeń o zdefiniowanych wymiarach w przestrzeni i czasie,
w której zapewniane są służby żeglugi powietrznej,
zarządzanie przestrzenią pow. – funkcja planowania z zasadniczym celem maksymalnego
wykorzystania przestrzeni pow. przez dynamiczny podział czasu jej użytkowania,
zarządzanie przepływem ruchu lot. – to funkcja ustanowiona w celu zwiększenia bezpiecznego,
uporządkowanego i szybkiego przepływu ruch lot. przez zapewnienie maksymalnego
wykorzystania ATC i kompatybilności ruchu do przepustowości,
służba ruchu lotniczego – różne służby informacji powietrznej, służby alarmowe, doradcze i ATC,
służba kontroli obszaru – służba ATC dla lotów kontrolowanych wykonywanych w bloku
przestrzeni pow.,
służba kontroli zbliżania – to służby ATC dla przylatujących i odlatujących lotów
kontrolowanych,
służby łączności – oznacza stałe i mobilne służby umożliwiające łączność ziemia-ziemia, ziemiapowietrze, powietrze-powietrze dla celów ATC,
EATMN – sieć zarządzania europejskim ruchem lotniczym
Rozporządzenie 622/2003 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych
podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego.
Rozporządzenie ustanawia niezbędne środki w celu wprowadzenia w życie i technicznego
dostosowania wspólnych podstawowych standardów dot. bezpieczeństwa lotnictwa.
krajowe programy bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego – przepisy, praktyki i procedury przyjęte
przez państwa członkowskie w celu zapewnienia bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego nad ich
terytorium,
właściwy organ – organ wyznaczony przez państwo członkowskie do koordynacji i monitorowania
wprowadzenia wżycie krajowego programu bezpieczeństwa, Państwa członkowskie mogą dopuścić
metodę techniczną lub proces dot. działań z zakresu ochrony pod warunkiem, że stosuje się je w
celu oceny nowego sposobu prowadzenia działań z zakresu ochrony i nie wpłyną one negatywnie
na ogólny poziom ochrony. Co najmniej 4 miesiące przed wprowadzeniem nowej metody lub
procesu państwo członkowskie informuje komisję i inne państwa członkowskie na piśmie
załączając ocenę wskazującą na to że takie wprowadzenie nie wpłynie negatywnie na obecny
poziom ochrony. Jeżeli komisja udzieli państwu pozytywnej odpowiedzi w ciągu 3 miesięcy od
otrzymania pisma to można taką metodę wprowadzić. Jeżeli jednak komisja uzna, że nowa metod
nie gwarantuje bezpieczeństwa to nie zezwala na jej wprowadzenie. Państwo członkowskie nie
wprowadza metody, chyba, że po poprawkach do niej uzyska ona pozytywną opinię komisji. Okres
prowadzenia próby dotyczącej nowej metody nie może przekraczać 18 miesięcy, komisja jednak
może go przedłużyć o kolejne 12 po odpowiednim uzasadnieniu przez państwo członkowskie
konieczności takiego przedłużenia. Cały okres próby w żadnym wypadku nie może przekroczyć 30
miesięcy. W czasie trwania próby co 6 miesięcy państwo członkowskie składa komisji
sprawozdanie z postępów.

Rozporządzenie 2027/97 w sprawie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego z tytułu przewozu
pasażerów i ich bagażu.
Wprowadza w życie odpowiednie postanowienia konwencji montrealskiej w odniesieniu do
przewozu pasażerów i ich bagażu drogą powietrzną i ustanawia przepisy uzupełniające.
przewoźnik lotniczy – przedsiębiorstwo transportu lotniczego z ważną licencją
przewoźnik lotniczy wspólnoty – przewoźnik z ważną licencją udzieloną przez państwo
członkowskie,
osoba uprawniona do odszkodowania – oznacza pasażera lub każda osobę uprawnioną do
występowania w jego imieniu,
bagaż – jeżeli nie ustalono inaczej oznacza zarówno bagaż odprawiony jak i nieodprawiony,
SDR – specjalne prawo ciągnienia,
Przewoźnik wspólnoty ma obowiązek ubezpieczyć się do wysokości zapewniającej, że wszystkie
osoby uprawnione do odszkodowania będą mogły otrzymać pełną kwotę zgodnie z
rozporządzeniem. Przewoźnik lotniczy niezwłocznie Janek nie później niż w ciągu 15 dni po
zidentyfikowaniu osoby fizycznej uprawnionej do odszkodowania dokonuje wpłaty zaliczki w
takiej wysokości aby osoba mogła pokryć najpilniejsze wydatki, proporcjonalnie jednak do
doznanych trudności. zaliczka ta nie może być niższa niż 16 000 SDR wyrażona w euro na jednego
pasażera w przypadku śmierci. Wszyscy przewoźnicy mają obowiązek udostępnić pasażerom
wyciąg z przepisów regulujących odpowiedzialność z tytułu przewozu pasażerów i ich bagażu, w
tym okresu na wypłatę odszkodowania oraz możliwości specjalnej deklaracji bagażu. Dodatkowo w
związku z wymaganiami informacyjnymi przewoźnicy mają obowiązek dostarczyć pasażerowi
pisemne oznaczenie stosowanej granicy odpowiedzialności przewoźnika dla danego lotu na
wypadek śmierci lub uszkodzenia ciała czy zniszczenia, utraty lub uszkodzenia bagażu oraz
ostrzeżenia, ze bagaż o większej wartości powinien został zgłoszony przy odprawie i w pełni
ubezpieczony przez pasażera odrębnie przed rozpoczęciem podróży. Takie informację powinny
także zawierać granice odpowiedzialności w razie opóźnienia.
Odszkodowani na wypadek śmierci lub uszkodzenia ciała – nie ma tu finansowych ograniczeń,
nie kwestionuje się roszczeń do 100 000 SDR, powyżej tej kwoty przewoźnik może się bronić, ze
nie zawinił lub nie dopuścił się zaniedbania.
Wypłaty zaliczek – jeżeli pasażer zginał lub został ranny w ciągu 15 dni przewoźnik musi
wypłacić zaliczkę na pokrycie najpilniejszych potrzeb ( w przypadku śmierci nie mniej niż 16 000
SDR).
Spóźnienie – zawinione przez przewoźnika ograniczone jest do kwoty 4150 SDR, chyba że
przewoźnik podjął wszelkie działania w celu uniknięcia szkody lub podjęcie takich środków nie
było możliwe.
Opóźnienie dostarczenia bagażu – ograniczone do 1000 SDR, chyba że przewoźnik podjął
wszelkie działania w celu uniknięcia szkody lub podjęcie takich środków nie było możliwe.
Zniszczenie, utrata lub uszkodzeni bagażu – do wysokości 1000 SDR, w przypadku bagażu
odprawionego przewoźnik jest odpowiedzialny nawet jeżeli nie zawinił, z wyjątkiem sytuacji gdy
bagaż był wadliwy. W przypadku bagażu nieodprawionego przewoźnik jest winny tylko gdy
zawinił. Przy złożeniu przez pasażera specjalnej deklaracji przy odprawie bagażu i wniesieniu
dodatkowej opłaty limit odpowiedzialności przewoźnika ulega podwyższeniu. Reklamacje – jeżeli
bagaż zostanie uszkodzony, opóźniony lub zaginie pasażer musi jak najszybciej złożyć pisemną
reklamację. W przypadku uszkodzenia bagażu odprawionego w ciągu 7 dni a w przypadku
opóźnienia w ciągu 21 dni. Termin liczy się od momentu przekazania bagażu pasażerowi.
Rozporządzenie 2407/92 w sprawie przyznawania licencji przewoźnikom lotniczym
Rozporządzenie dotyczy wymagań w zakresie przyznawania i utrzymywania licencji dla
przewoźników lotniczych należących do wspólnoty. Przewozy pasażerów, poczty, ładunków
samolotem bez napędu silnikowego lub o napędzie silnikowym ultralekkim a także loty nie
obejmujące przelotów miedzy lotniskami nie podlegają temu rozporządzeniu. przedsiębiorstwo –
każda osoba fizyczna lub prawna osiągająca lub nie osiągająca zysku a także organ posiadający lub
nie osobowość prawną,

koncesja – zezwolenie przyznane przez państwo członkowskie odpowiedzialne za przedsiębiorstwo
zezwalające na prowadzenie przewozu pasażerów, poczty czy ładunków,
certyfikat operatora lotniczego (AOC) – dokument wydany przedsiębiorstwu lub grupie
przedsiębiorstw przez właściwe władze państwa członkowskiego, który potwierdza, za dany
operator posiada kwalifikacje zawodowe i organizacyjne zapewniające bezpieczną eksploatację
samolotu,
plan operacyjny – szczegółowy opis zamierzonej działalności handlowej przewoźnika lotniczego
w danym okresie, Przedsiębiorstwo, które spełni wymagania zawarte w rozporządzeniu otrzymuje
licencję na działalność, nie jest to jednak równoznaczne z otrzymaniem przydziału tras. Jeżeli
przewoźnik z siedzibą we wspólnocie o którym mowa w art. 1 ust. 2 (samoloty bez napędu lub z
ultralekkim) nie ma licencji nie może dokonywać jakichkolwiek przewozów. Przewoźnik, któremu
po raz pierwszy przyznano licencję musi udowodnić, że może zawsze wypełniać swoje obecne i
przyszłe obowiązki ustalone na podstawie realistycznych założeń na okres 24 miesięcy od daty
rozpoczęcia działalności a także, że może pokryć koszty ponoszone w wyniku działalności przez
okres 3 miesięcy od daty rozpoczęcia działalności nie uwzględniając żadnych dochodów z tej
działalności, dlatego tez każdy przedsiębiorca musi przedstawić plan operacyjny na okres
przynajmniej pierwszych 2 lat działalności. Przewoźnik lotniczy informuje organ koncesyjny o
planach dotyczących prowadzenia nowej regularnej lub nieregularnej działalności usługowej na
kontynencie lub w rejonie świata, w którym takich usług wcześniej nie świadczył, o każdej zmianie
typów samolotów czy zmianie skali swojej działalności. Jeżeli organ koncesyjny uzna, ze te zmiany
wiążą się z poważnymi zmianami finansowymi może wymagać przedstawienia zrewidowanego
planu operacyjnego obejmującego zmiany i czasie 12 miesięcy od ich wprowadzenia. Przewoźnik
jest ubezpieczony celem wzięcia odpowiedzialności za pasażerów, bagaż, ładunek czy pocztę w
sytuacjach wypadków. Państwo członkowskie wymaga od przewoźnika przyznając mu koncesję
aby posiadał przynajmniej jeden samolot na własność lub na podstawie innej formy umowy najmu.
Przyznanie koncesji zawsze wiąże się z posiadaniem przez przewoźnika ważnego AOC –
certyfikatu. Koncesja jest ważna dopóki przewoźnik spełnia zobowiązania wynikające z
rozporządzenia, państwo członkowskie może jednak zarządzić sprawdzenie z wywiązywania się z
wymagań po roku działalności a następnie co 5 lat. Jeżeli przewoźnik zaprzestał działalności na 6
miesięcy lub nie rozpoczął jej w ciągu 6 miesięcy od wydania koncesji odpowiedzialne państwo
członkowskie decyduje czy utrzymać licencję czy nie.
Rozporządzenie 1486/2003 ustanawiające procedury przeprowadzenia inspekcji przez komisję w
zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.
Ustanawia procedury dla przeprowadzenia inspekcji przez komisję w celu monitorowania
zastosowania przez państwa członkowskie rozporządzenia 2320/2002 na poziomie każdego
państwa członkowskiego i każdego portu lotniczego.
odpowiedni organ władzy – krajowy organ władzy wyznaczony przez państwo członkowskie,
inspekcja komisji – skontrolowanie przez inspektorów istniejących kontroli jakości i środków
ochrony lotnictwa a także procedur i struktur,
inspektor komisji – odpowiednio wykwalifikowana osoba zatrudniona przez komisję lub
krajowego audytora do przeprowadzenia kontroli,
krajowy audytor – osoba zatrudniona przez państwo członkowskie i wykwalifikowana jako
audytor ochrony lotnictwa cywilnego,
test –takie wypróbowanie środków ochrony lotnictwa, gdzie zamiar popełnienia czynu
bezprawnego jest symulowany w celu sprawdzenia wydajności istniejących środków ochrony.
Państwa członkowskie powinny współpracować z komisją w celu wykonywania jej zadań. Każde
państwo zapewni, aby inspektorzy komisji mogli wykorzystywać swoje uprawnienia związane z
przeprowadzaniem inspekcji. Państwa członkowskie udostępniają krajowych audytorów mogących
uczestniczyć w inspekcjach komisji a także związanych z nimi fazach przygotowawczych i
sprawozdawczych. Krajowy audytor nie może brać udziału w inspekcjach państwa, w którym jest
zatrudniony. Komisja zawiadamia o inspekcji odpowiedni organ władzy tego państwa, w którym
będzie inspekcja przynajmniej na 2 miesiące wcześniej, w przypadku gdy przedmiotem inspekcji

jest port lotniczy zawiadamia dodatkowo odpowiednie władze. W ciągu trwania inspekcji
inspektorom cały czas ktoś musi towarzyszyć.
Rozporządzenie 1217/2003 ustanawiające powszechne specyfikacje dla krajowych programów
kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.
Rozporządzenie ustanawia wspólne specyfikacje dla krajowego programu kontroli jakości w
zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.
audyt – każda procedura lub proces stosowany w celu monitorowania zgodności, podejmowany na
poziomie krajowym. Obejmuje audyt ochrony, inspekcje, przeglądy, testy, badania,
audytor – każda osoba przeprowadzająca audyt na poziomie krajowym,
program kontroli jakości – to krajowy program kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa
cywilnego,
audyt ochrony – dogłębne badanie wszelkich aspektów, środków i procedur ochrony w celu
ustalenia czy są one wprowadzane w sposób ciągły i według stałych norm,
incydent w zakresie ochrony lotnictwa – zdarzenie mające negatywny wpływ na ochronę i
bezpieczeństwo osób i mienia.
Program kontroli jakości zawiera wszelkie niezbędne środki monitorowania kontroli jakości,
podejmowane w celu sprawdzenia wprowadzania krajowego programu ochrony lotnictwa. Program
kontroli jakości dotyczy zarówno struktury organizacyjnej, zakresu odpowiedzialności, zasobów,
opisów stanowisk i kwalifikacji wszystkich audytorów jak również działań na rzecz uzupełniania
braków czy informowania i raportowania o podjętych działaniach i poziomie zgodności z
wymogami ochrony lotnictwa. Państwa członkowskie corocznie składają raporty z działalności.
Rozporządzenie 1138/2004 ustanawiające wspólną definicję części krytycznych stref zastrzeżonych
w portach lotniczych.
W portach gdzie więcej niż 40 pracowników posiada karty identyfikacyjne portu lot. umożliwiajże
wstęp do stref zastrzeżonych objętych ochroną części krytyczne tych stref obejmują co najmniej
każdą cześć portu do której dostęp po kontroli mają pasażerowie odlatujący wraz z ich bagażem
kabinowym a także każda cześć przez którą może byś przemieszczany lub przechowywany bagaż
odlatujący rejestrowany. Każda część portu jest zostać uznana za cześć krytyczną jeśli przebywają
w niej pasażerowie po kontroli ze swoim bagażem kabinowym, odlatujący bagaż rejestrowany.
zabezpieczony bagaż – bagaż rejestrowany po przejściu kontroli i chroniony fizycznie przez
możliwością umieszczenia w nim jakichkolwiek przedmiotów.
Wszyscy pracownicy w tym załogi latające i przewożone przez nich przedmioty są poddawane
kontroli przed uzyskaniem dostępu do części krytycznych stref zastrzeżonych.
Rozporządzenie 261/2004 ustanawiające wspólne zasady odszkodowań i pomocy dla pasażerów w
przypadku odmowy przyjęcia na pokład …
Rozporządzenie przyznaje minimalne prawa dla pasażer w przypadku odmowy przyjęcia na pokład
wbrew ich woli, odwołania lotu i opóźnienia lotu.
obsługujący przewoźnik – przewoźnik lotniczy wykonujący lub zamierzający wykonać lot
zgodnie z umową zawartą z pasażerem, lub działający w imieniu innej osoby z która pasażer zawarł
umowę,
bilet – ważny dokument uprawniający do przewozu, lub coś równoważnego w formie innej niż
papierowa w tym w formie elektronicznej wydany lub autoryzowany przez przewoźnika,
rezerwacja – fakt posiadania przez pasażera biletu lub innego dowodu potwierdzającego, ż
rezerwacja została przyjęta i zarejestrowana przez przewoźnika.
Rozporządzenie ma zastosowanie do pasażerów odlatujących z lotniska państwa wspólnoty lub z
lotniska w kraju trzecim a lądującego w kraju wspólnoty do których ma zastosowanie Traktat.
Takie przepisy stosuje się pod warunkiem, że pasażer ma rezerwację i stawił się na odprawę o
czasie ( z wyjątkiem sytuacji że lot odwołano) lub gdy przeniesiono pasażera bez jego zgody lotu na
który miał rezerwację na inny lot. Rozporządzenia nie dotyczy pasażerów podróżujących
bezpłatnie, lub na podstawie taryfy zniżkowej ogólnie dostępnej. Aby korzystać z przepisów tego
rozporządzenia pasażer musi być przewożony samolotem sklasyfikowanym jako stałopłat o
napędzie silnikowym.

Odmowa przyjęcia na pokład
Jeżeli przewoźnik może przewidzieć odmowę przyjęcia na pokład to najpierw wzywa pasażerów
do rezygnacji z rezerwacji w zamian za korzyści jakie zaproponuje mu przewoźnik a także w
zamian za zwrot należności lub zmianę planu lotu. W przypadku odmowy przyjęcia pasażerów na
pokład wbrew ich woli przewoźnik wypłaca im odszkodowanie i udziela pomocy zgodnie z art. 8 i
9.
Odwołanie
W przypadku odwołania pasażerowie otrzymują pomoc od przewoźnika zgodnie z art. 8 (zmiana
planu lotu lub prawo do zwrotu należności) a także art.9 ust. 1 lit. a (posiłki oraz napoje) a gdy start
nowego lotu jest co najmniej 1 dzień po planowanym należy im się zakwaterowanie i przejazd do
hotelu i na lotnisko. Pasażerowie mogą też starać się o odszkodowanie. Gdy pasażerowie zostali
poinformowani o odwołaniu otrzymują od przewoźnika informację o alternatywnym połączeniu.
Jeżeli przewoźnik może dowieść że odwołanie zostało spowodowane nagłymi i nieprzewidzianymi
okolicznościami nie jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania.
Opóźnienie
Jeżeli przewoźnik może przewidzieć opóźnienie lotu
- o 2 godziny dla lotów do1500 km
- o 3 lub więcej dla lotów wspólnotowych powyżej 1500 km i pozostałych lotów od 1500 do 3500
km -o 4 lub więcej dla wszystkich innych lotów
to pasażerowie otrzymują od przewoźnika pomoc zgodnie z art. 9 (posiłki, napoje, 2 darmowe
rozmowy telefoniczne, e-maile, dalekopisy bądź faksy a także w przypadku większych opóźnień
zakwaterowanie i transport do i z hotelu, gdy opóźnienie wynosi co najmniej 5 godzin zwrot
należności lub zmianę planu lotu.
Prawo do odszkodowania
Odszkodowanie wynosi 250 € dla lotów do 1500 km, 400 € dla lotów wewnątrz wspólnoty
powyżej 1500 km i pozostałych od 1500 do 3500 km, 600 € dla pozostałych lotów.
Jeżeli pasażerom zaproponowano zmianę plan lotu to w zależności od tego o ile zostanie
przekroczony czas przylotu przewoźnik może pomniejszyć odszkodowanie o 50 % (2 godz. dla tych
do 1500, 3 godz. dla wspólnotowych powyżej 1500 i pozostałych od 1500 do 3500 i 4 godz. dla
reszty). Odszkodowanie wypłaca się w gotówce, w formie elektronicznej, przekazem bankowym,
czekami lub za zgodą pasażera bonami podróżnymi.
Podane odległości mierzy się metodą trasy po ortodromie.
Prawo do zwrotu należności
Pasażerowie mają do wyboru zwrot należności pełnego kosztu biletów za część (części) podróży
nieodbytej lub odbytej, jeżeli lot nie służy już jakiemukolwiek celowi związanemu z pierwotnym
planem podróży, powrót do miejsca odlotu najwcześniejszym lotem, bądź też zmianą planu podróży
na porównywalnych warunkach tak szybko jak to możliwe lub w terminie dogodnym dla pasażera.
Jeżeli w przypadku gdy miasto (region) obsługiwane są przez więcej niż 1 lotnisko przewoźnik
może zaproponować lot na inne lotnisko przy czym ponosi koszty związane z transportem z tego
lotniska na to gdzie była rezerwacja bądź do innego pobliskiego miejsca uzgodnionego z
pasażerem.
Prawo do opieki
Obejmuje bezpłatne napoje i posiłki, zakwaterowanie w hotelu, transportu miedzy lotniskiem a
miejscem zakwaterowania. Ponadto pasażerom przysługują bezpłatnie 2 rozmowy telefoniczne, 2
dalekopisy, 2 przesyłko mailowe lub faksowe. Szczególną uwagę przewoźnik musi zwrócić na
osoby o ograniczonej możliwości poruszania się oraz na dzieci podróżujące bez opieki dorosłych.
Umieszczenie w klasie wyżej lub niżej
Jeżeli przewoźnik umieści pasażer w klasie wyższej to nie może żądać zwrotu pieniędzy, jeżeli
umieści niżej to zwraca 30 % ceny biletu w przypadku lotów do 1500 km, 50 % dla lotów
wspólnotowych powyżej 1500 km i innych od 1500 do 3500 oraz 75% dla innych lotów.
Obowiązek informowania pasażerów o przysługujących im prawach
Każdy przewoźnik ma obowiązek informować pasażerów o przysługujących im prawach w

związku z opóźnieniem, odwołaniem lotu czy odmową przyjęcia na pokład. Umieszcza w punkcie
odpraw pasażerów czytelną informację o tym gdzie mogą dowiedzieć się jakie prawa im
przysługują. Przewoźnik po odwołaniu lotu opóźnieniu co najmniej 2 godziny lub odmowie
przyjęcia na pokład wręcza każdemu pasażerowi, którego to dotyczy pisemną informację o
przepisach na ten temat.
Rozporządzenie 2409/92 w sprawie taryf i stawek za usługi lotnicze
Rozporządzenie dotyczy kryteriów i procedur stosowanych w celu ustalenia taryf i stawek za usługi
lotnicze dotyczące całkowitego transportu we wspólnocie.
taryfy lotnicze – ceny podawane w walucie ECU lub w walucie lokalnej, które płacą pasażerowie
przewoźnikom za przewóz ich samych i bagażu
stawki od miejsca – ceny podawane w walucie ECU lub w walucie lokalnej, które płacą osoby
czarterujące przewoźnikom lotniczym za przewóz w ramach usługi lotniczej
taryfy czarterowe - ceny podawane w walucie ECU lub w walucie lokalnej, które płacą
pasażerowie osobom czarterującym usługi włączające ich przewóz oraz bagażu w ramach usługi
lotniczej,
stawki cargo - ceny podawane w walucie ECU lub w walucie lokalnej, płacone za przewóz
ładunków,
standardowe stawki cargo – taryfy podawane zwykle przez przewoźnika uwzględniające
normalne rabaty,
usługi lotnicze – lot lub seria lotów przewożących pasażerów, ładunek lub pocztę za
wynagrodzenie lub wynajem,
taryfa podstawowa – najniższa w pełni ruchoma taryfa, dostępna w obie strony która jest
oferowana do sprzedaży.
zainteresowane państwo członkowskie – państwo, w którym taryfa lub stawka jest stosowana.
Przewoźnicy lotnicy wspólnoty sami ustalają swoje stawki. Zainteresowane państwo członkowskie
w każdej chwili może zdecydować o wycofaniu podstawowej taryfy, zatrzymaniu w sposób
niedyskryminacyjny dalszych obniżek taryf na rynku zarówno na trasie jak i grupie tras jeżeli
tendencja zniżkowa spowodowała znaczne odbiegnięcie ceny taryfy od standardowych sezonowych
obniżek powodując duże straty wśród przewoźników. taką decyzję na piśmie przedstawia komisji i
innym państwom członkowskim. Jeżeli w ciągu 14 dni komisja lub jakieś państwo nie sprzeciwi się
wycofaniu taryfy to zainteresowane państwo członkowskie może nakazać jej wycofanie.
Rozporządzenie 847/2004 w sprawie negocjacji i wykonania umów dot. usług lotniczych miedzy
państwami członkowskimi a państwami trzecimi.
Bez uszczerbku dla kompetencji wspólnoty i jej państw członkowskich państwo członkowskie
może rozpocząć rozmowy z państwem trzecim w sprawie umowy lub zmiany istniejącej umowy na
świadczenie usług lotniczych pod warunkiem jednak, że klauzule opracowane i ustanowione
między państwem a komisją zostaną do takiej umowy wprowadzone i że zostanie zachowana
procedura notyfikacyjna. Powiadomienie komisji o rozmowach odbywa się przynajmniej na
miesiąc wcześniej na piśmie, które zawiera kopię istniejącej umowy lub jeżeli jeszcze jej nie ma
inną istniejącą dokumentację a także określenie celów i przedmiotu negocjacji. Komisja może
przekazać do wglądu taką dokumentację innym państwom członkowskim a ona mają prawo
zgłaszać do niej swoje uwagi. Jeżeli w ciągu 15 dni komisja stwierdzi, ze te negocjacje mogą
naruszyć negocjacje prowadzone miedzy wspólnota a państwem trzecim lub doprowadzić do
umowy sprzecznej z prawem wspólnotowym informuje o tym państwo, które takie negocjacje
podejmuje. W chwila podpisania umowy państwo członkowskie informuje komisję o wynikach
negocjacji przesyłając jednocześnie niezbędną dokumentację.
Rozporządzenie 785/2004 w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczeń w odniesieniu do
przewoźników i operatorów statków powietrznych.
Celem rozporządzenia jest ustalenie minimalnych wymogów co do ubezpieczeń przewoźników i
operatorów w odniesieniu do pasażerów, bagażu, ładunków czy osób trzecich. Obowiązuje ono
wszystkich przewoźników i operatorów dokonujących lotów w granicach, do, z oraz ponad
terytorium państwa członkowskiego. Rozporządzenie nie ma zastosowanie do państwowych

statków powietrznych, modeli statków posiadających MTOM poniżej 20 kg, maszyn lotniczych o
napędzie pieszym (włączając lotni, paralotnie z napędem), balonów na uwięzi, latawców,
spadochronów.
operator statku powietrznego – osoba lub jednostka nie będąca przewoźnikiem lotniczym
posiadająca ciągłą i skuteczną dyspozycyjność używania i operowania statkiem , osoba fizyczna lub
prawna, na której imię jest zarejestrowany statek jest jego operatorem, chyba, że udowodni, że jest
inaczej,
lot – w przypadku pasażerów i bagażu kabinowego to okres transportu statkiem powietrznym od
momentu wejścia do momentu wyjścia z pokładu, w przypadku bagażu odprawionego, ładunku to
okres transportu od momentu przekazania przewoźnikowi do momentu dostarczenia właścicielowi,
w stosunku do osób trzecich to moment od włączenia silników do celów kołowania i startu do
momentu ich całkowitego zatrzymania na ziemi,
jednostka rozliczeniowa – oznacza Prawo specjalnego Ciągnienia (SDR),
MTOM – maksymalna masa startowa
Przewoźnicy lub operatorzy są ubezpieczeni zgodnie z tym rozporządzeniem, ryzyka podlegające
ubezpieczeniu to akty wojny, terroryzmu, porwania, akty sabotażu, bezprawne zajęcie, konfiskata
statku, rozruchy. Przewoźnicy i jeżeli jest to wymagane operatorzy wykazują zgodność
ubezpieczenia z wymogami tego rozporządzenia przez dostarczenie właściwym władzom depozytu
zaświadczenia ubezpieczeniowego lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie
ubezpieczenia. W drodze wyjątku państwo członkowskie nad terytorium którego wykonywany jest
lot może zażądać okazania dowodu ubezpieczenia przez przewoźnika lub operatora.
W odniesieniu do pasażerów minimalna ochrona ubezpieczeniowa wynosi 250 000 SDR za
pasażera, bagażu 1000 SDR na pasażera, w zakresie ładunku 17 SDR za kg.
Te stawki nie dotyczą lotów nad terytorium wspólnoty wykonywanych przez przewoźników spoza
wspólnoty lub przez przewoźników których statki zarejestrowane są poza wspólnotą.
Tu stawki zależą od MTOM i tak dla statków powyżej:
< 500
MTOM
– 0,75 mln SDR
< 1 000
MTOM
– 1,5 mln SDR
< 2 700
MTOM
– 3 mln SDR
< 6 000
MTOM
– 7 mln SDR
< 12 000 MTOM
– 18 mln SDR
< 25 000 MTOM
– 80 mln SDR
< 50 000 MTOM
– 150 mln SDR
< 200 000 MTOM
– 300 mln SDR
< 500 000 MTOM
– 500 mln SDR
> 500 000 MTOM
– 700 mln SDR
Państwa członkowskie zapewnią stosowanie się operatorów i przewoźników do tego
rozporządzenia, sankcje za niedostosowanie są skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.
Sankcje mogą obejmować dla przewoźników wspólnoty cofniecie licencji, a dla przewoźników
spoza wspólnoty odmowę zezwolenia na lądowanie na terytorium wspólnoty.
W przypadku gdy państwo członkowskie nie jest przekonane, że warunki tego rozporządzenia
zostały spełnione mogą nie zezwolić na start do momentu gdy przewoźnik czy operator nie
przedstawią dowodów na posiadanie wystarczającej ochrony ubezpieczeniowej.
Rozporządzenie 551/2004 w sprawie organizacji i użytkowania przestrzeni powietrznej w Jednolitej
Europejskiej Przestrzenie Powietrznej.
Rozporządzenie dotyczy organizacji i użytkowania przestrzeni powietrznej w Jednolitej
Europejskiej Przestrzenie Powietrznej (JEPP). Jego celem jest wsparcie koncepcji stopniowo
wzrastającej integracji przestrzeni w kontekście wspólnej polityki transportowej oraz ustanowienie
wspólnych procedur projektowania, planowania i zarządzania ruchem lotniczym. Użytkowanie
przestrzeni będzie wspierane przez służby nawigacji lotniczej. Rozporządzenie ma zastosowanie do
przestrzeni w regionach EUR i AFI ICAO.
EUIR – europejski górny rejon informacji powietrznej

Rejon ten zostanie tak zaprojektowany aby obejmował przestrzeń powietrzną będąca w zakresie
odpowiedzialności państw członkowskich, może także obejmować przestrzeń powietrzną państw
trzecich ale tylko gdy państwa członkowskie są tam odpowiedzialne za zapewnienie służb ruchu
lotniczego. Komisja i państwa członkowskie zaprojektują EUIR zgodnie postępująca harmonizacją
klasyfikacji przestrzeni, mając na celu zagwarantowanie jednolitej obsługi przez służby nawigacji
powietrznej w ramach JEPP. Mając na uwadze osiągniecie maksymalnej pojemności i wydajności
sieci zarządzania ruchem lotniczym w JEPP oraz mając na uwadze utrzymanie wysokiego poziomu
bezpieczeństwa górna przestrzeń zostanie skonfigurowana w funkcjonalne bloki. Biorąc pod uwagę
potrzeby struktur wojskowych państwo członkowskie musi zapewnić jednakowe stosowanie
elastycznej polityki użytkowania przestrzeni powietrznej.
Dyrektywa 91/670 w sprawie wzajemnego uznawania licencji personelu latającego pełniącego
określone funkcje w lotnictwie cywilnym.
Stosuje się ją do procedur wzajemnego uznawania licencji wydanych przez państwa członkowskie
załodze w lotnictwie cywilnym. licencja – każdy ważny dokument wydany przez państwo
członkowskie upoważniający jego posiadacza do wykonywania funkcji członka personelu kokpitu
na pokładzie samolotu cywilnego zarejestrowanego w państwie członkowskim, definicja ta
obejmuje także adnotacje dokonana na licencji, adnotacja – oświadczenie zawarte w licencji lub
oddzielnym dokumencie wyszczególniające specjalne przywileje warunki lub ograniczenia,
akceptacja licencji – oznacza dowolną czynność uznania lub zatwierdzenia licencji wydanej przez
jedno państwo członkowskie w innym państwie członkowskim wraz z przywilejami lub
ograniczeniami w niej zawartymi, uznanie – oznacza pozwolenie na korzystanie w samolocie
jednego państwa członkowskiego z licencji wydanej w innym państwie, zatwierdzanie – wyraźna
deklaracja, ze licencja wydana przez inne państwo może być stosowana jak własna, załoga kokpitu
-personel posiadający licencję i pełniący obowiązki mające podstawowe znaczenie dla prowadzenia
samolotu podczas lotu. Państwo członkowskie akceptuje licencję wydaną przez inne państwo
członkowskie bez zbędnej zwłoki i dodatkowych testów jeżeli jest ona oparta na wymaganiach
jednakowych dla obu tych państw. Jeżeli jednak po zbadaniu licencji pozostaną jakieś wątpliwości
co do jej równoważności państwo członkowskie może zażądać spełniania dodatkowych wymagań
lub przystąpienia do testów. Posiadacz licencji jak i państwo które ja wydało są o tym
informowane na piśmie. Państwo członkowskie zapewnia równy dostęp wszystkich obywateli do
placówek szkoleniowych i egzaminów czy procedur licencyjnych bez dyskryminacji.
Dyrektywa 2000/97 dot. Europejskiego porozumienia w sprawie organizacji czasu pracy personelu
latającego…
Celem jest wykonanie europejskiego porozumienia w sprawie czasu pracy personelu latającego.
Państwa członkowskie mogą utrzymać lub wprowadzić nowe korzystniejsze niż w tej dyrektywie
przepisy.
Załącznik do dyrektywy
czas pracy – każdy okres w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy i wypełnia
zadania i obowiązki zgodnie z prawem krajowym lub praktyką,
personel latający lotnictwa cywilnego – członków załogi na pokładzie cywilnego samolotu
zatrudnionych przez przedsiębiorstwo założone w państwie członkowskim,
zblokowany czas latania – czas pomiędzy pierwszym wyjazdem z miejsca postoju samolotu w
celu wykonania startu do momentu zakończenia pracy na wyznaczonej pozycji postojowej i
wyłączenia wszystkich silników, Personel latający jest uprawniony do corocznego urlopu w
wymiarze co najmniej 4 tyg. Nie można tego minimalnego okresu zamieniać na ekwiwalent
pieniężny za wyjątkiem zakończenia stosunku pracy. Personel latający jest uprawniony do
bezpłatnego badania lekarskiego przed mianowaniem a następnie w regularnych odstępach czasu,
ma też zapewnioną ochronę zdrowia i bezpieczeństwo stosownie do charakteru pracy. Maksymalny
czas pracy w ciągu roku w tym niektóre elementy gotowości w oczekiwaniu na przydział
obowiązków wynosi 2000 godzin z czego zblokowany czas latania ograniczony jest do 900.
Oprócz urlopu personelowi przysługują dni wolne od wszystkich obowiązków:
- co najmniej 7 w miejscu zamieszkania w każdym miesiącu kalendarzowym, można tu wliczać

przerwy w pracy wymagane przez prawo,
- co najmniej 96 dni w miejscu zamieszkania w każdym roku kalendarzowym, można tu wliczać
przerwy w pracy wymagane przez prawo.
Dyrektywa 94/56 ustanawiająca podstawowe zasady w dochodzeniu przyczyn wypadków i zdarzeń
w lotnictwie cywilnym.
Celem dyrektywy jest poprawa bezpieczeństwa lotniczego poprzez umożliwienie niezwłocznego
przeprowadzenie dochodzenia, którego celem jest zapobieganie przyszłym wypadkom lotniczym.
Niniejszą dyrektywę stosuje się do wypadków jakie miały miejsce na terytorium wspólnoty oraz
poza wspólnotą gdy w wypadku lub poważnym zdarzeniu brał udział samolot zarejestrowany w
państwie wspólnoty.
wypadek – zdarzenie mające związek z eksploatacją samolotu, które następuje z chwilą gdy
jakakolwiek osoba wchodzi na pokład z zamiarem wykonania lotu a chwilą gdy wszyscy opuszczą
pokład i w którym osoba zostaje śmiertelnie lub poważnie ranna, samolot doznaje uszkodzeń lub
awarii konstrukcyjnej albo też samolot zaginął lub dostęp do niego jest całkowicie uniemożliwiony,
poważny uraz – oznacza uraz doznany przez osobę w wypadku jeśli wymaga na hospitalizacji na
więcej niż 48 godzin jego skutkiem jest złamanie jakiekolwiek kości, jest związany z okaleczeniem,
które powoduje poważny krwotok, uszkodzenie nerwów, mięśni lub ścięgien, jest związany z
urazem jakiegokolwiek organu wewnętrznego, jest związany z oparzeniami II i III stopnia lub
jakimkolwiek oparzeniem powyżej 5% powierzchni ciała lub jest związany ze stwierdzonym
działaniem szkodliwych substancji lub promieniowania,
uraz śmiertelny – uraz doznany przez osobę, jeśli jego skutkiem jest śmierć poszkodowanego w
ciągu 30 dni od zdarzenia,
rejestrator lotu – każdy rodzaj urządzenia rejestrującego zainstalowany w samolocie w celu
ułatwienia dochodzenia po wypadku lub zdarzeniu,
zdarzenie – zdarzenie inne niż wypadek związane z eksploatacją samolotu, które ma lub mogłoby
mieć wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji,
poważne zdarzenie – zdarzenie, w którym można twierdzić, że minimalnie uniknięto wypadku.
Zgodnie z ustawodawstwem państw członkowskich i we współpracy z władzami sądowymi osoby
prowadzące dochodzenie będą upoważnione do:
- posiadania swobodnego dostępu do miejsca wypadku czy zdarzenia a także samolotu, jego
wnętrza i wraku,
- zapewnienie natychmiastowego zabezpieczania dowodów,
- dostęp do rejestratora i wszystkich innych zarejestrowanych informacji,
- dostępowo wyników badań ciał ofiar lub próbek pobranych z ciał ofiar wypadków,
- bezpośredni dostęp do wyników badan osób odpowiedzialnych za eksploatację,
- przesłuchanie świadków,
- posiadanie swobodnego dostępu do wszelkich informacji istotnych dla dochodzenia.
Dochodzenia w państwie będą prowadzone przez stały organ, który jest niezależny w szczególności
od krajowych władz lotnictwa odpowiedzialnych za zdatność do lotu, wydawanie zaświadczeń,
zezwoleń, kontrole ruchu lotniczego itp.
Każde dochodzenie wypadku zostanie podsumowane sprawozdaniem w formie pisemnej
odpowiedniej do rangi i rodzaju wypadku w jak najkrótszym czasie a jeśli to możliwe w okresie 12
miesięcy.
Dyrektywa 2006/93 w sprawie określenia zasad wykonywania operacji przez samoloty objęte
częścią II rozdział 3….
Celem dyrektywy jest określenie wykonywania zasad operacji przez cywilne poddźwiękowe
samoloty odrzutowe o masie startowej 34000 kg lub większej lub posiadających więcej niż 19
miejsc pasażerskich z wyłączaniem miejsc dla załogi.
Państwa członkowskie zapewniają, że wszystkie takie samoloty spełniają określone normy zawarte
w załączniku do konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. Jedyne odstępstwo od tych
wymogom można zastosować do samolotów o znaczeniu historycznym. W indywidualnych
przypadkach państwo członkowskie może zezwolić na korzystanie z portu lotniczego samolotom

nie spełniającym wymogów w przypadku gdy operacje wykonywane przez taki samolot mają
charakter wyjątkowy i odmowa byłaby nieuzasadniona lub gdy samolot wykonuje lit niezarobkowy
celem przebudowy, naprawy lub obsługi.
Dyrektywa 93/65 w sprawie definicji i korzystania ze zgodnych specyfikacji technicznych dla
zamówień na sprzęt i systemy zarządzania ruchem powietrznym.
Dyrektywę stosuje się do definicji i korzystania ze zgodnych specyfikacji technicznych dla
zamówień sprzętu i systemów zarządzania ruchem powietrznym a w szczególności dla systemów
łączności, kontroli, automatycznego wspomagania kontroli ruchu powietrznego oraz nawigacji.
specyfikacja techniczna –techniczne wymagania określające cechy pracy materiału, produktu lub
dostawcy.
Dyrektywa 96/67 w sprawie dostępu do rynku usług obsługi naziemnej w portach lotniczych
wspólnoty.
Dyrektywa ma zastosowanie do każdego portu lotniczego znajdującego się na terytorium państwa
członkowskiego.
Postanowienia dyrektywy weszły 1 stycznia 2001 i
dotyczą każdego portu państwa
członkowskiego w którym ruch pasażerów w ciągu roku wynosi co najmniej 2 mln. pasażerów a
towarowy 50 000 ton ładunku. Jeżeli port osiąga wymagane pułapy tylko w jednej dziedzinie to
postanowienia dyrektywy dotyczą tylko tej która spełnia wymogi wielkościowe.
port lotniczy – obszar lądowy specjalnie zaadoptowany do lądowania, startu i poruszania się
statków powietrznych, włączając urządzenia pomocnicze,
system portowy – dwa lub więcej portów zgrupowanych dla obsługi tego samego miasta,
organ zarządzający portem lotniczym – organ, który zależnie od sytuacji ma za zadanie
administrowanie i zarządzanie infrastrukturą portową i kontrole różnych operatorów działających w
danym porcie,
użytkownik portu lotniczego – każda osoba fizyczna lub prawna odpowiedzialna za przewóz
pasażerów, poczty, ładunków droga powietrzną,

