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Izvleček
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Tek. štev.: VS/642

Analiza vzletanja in spuščanja letala Cessna C208 pri notranjih letih
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Ključne besede:
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Notranji leti
Letališča
Vzletišča

Izvleček:
Z izborom letala in primernih letališč smo raziskali slovenski zračni prostor in pregledali
zračne povezave med mednarodnimi letališči za notranje lete v Sloveniji. Z izračunanimi
letalskimi lastnostmi iz letalskega priročnika smo izračunali let iz Maribora proti Ljubljani
in ga nato primerjali z izpeljanim letom, kjer smo poskušali s podobnimi nastavitvami
izpeljati planirani let. Raziskali smo vzletišče Prilozje in letališče Bovec, kjer smo poskušali
najti rešitve pri razvoju in zagotavljanju varnosti z vidika letalstva.
Pri primerjavi letov med Letališčem Mariborom in Letališčem Ljubljana je bilo ugotovljeno,
da prihaja do odstopanja med letoma, ki pa nista tako velika. Pregledali smo vzletišče
Prilozje v Beli krajini, kjer smo podaljšali vzletno-pristajalno stezo na 800m in tako
zagotovili varno pristajanje manjših in večjih športnih letal. Pri letališču Bovec smo vpeljali
novo proceduro prileta in odleta po dolini reke Soče, preko točke Tolmin, Kobarid in Žaga,
jo odleteli in analizirali ter ugotovili, da je procedura varna z vidika varnosti letenja v fazi
prihoda in odhoda z letališča Bovec.
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Abstract
UDC 565.71:351.814(043.2)
No.: VS/642

Analysis of climb and descent of aircraft Cessna C208 for domestic
flights

Gašper Kralj

Key words:
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Cessna C208
Flight performance
Domestic flights
Airport
Airfield

Abstract:
By selecting an airplane and suitable airports, we analysed Slovenian airspace and examined
air connections between international airports for domestic flights in Slovenia. With precalculated flight characteristics from aircraft flight manual, we calculated the flight from
Maribor to Ljubljana airport and compared it to the actual flight performed with Cessna
C208, using settings which were as similar as possible to the settings used for calculation.
We explored Prilozje airfield and Bovec airport, where we tried to find solutions for
developing and ensuring safety in the field of aviation.
Some deviation was found comparing the flights between airports Maribor and Ljubljana,
but it was not significant. We examined Prilozje airfield in the region of Bela Krajina, where
we extended the runway to a length of 800 m and thereby ensured safe landing for smaller
and larger sport aircraft. We introduced a new approach procedure for Bovec airport via
Soča valley, through points Tolmin, Kobarid and Žaga, carried out an approach in
accordance with this procedure and determined that it is safe from the aspect of flight safety
in the phase of arrival and departure from Bovec airport.
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1 Uvod
Strojništvo je široka tema, ki omogoča obravnavanje, analiziranje, vrednotenje in
konstruiranje na različnih smereh, kot so proizvodno strojništvo, energetika, industrija,
razvojno inženirstvo, letalstvo in je posredno tudi vpletena v druge različne smeri, kot je
ekonomija, ekologija, elektrotehnika.
Letalstvo in poznavanje tega področja je želja mnogih že od malih nog, nekaterim želja
ostane, tudi ko odrastejo in začnejo s študijem letalstva na Fakulteti za strojništvo, kjer se
jim uresniči želja in postanejo piloti letal, helikopterjev ali pa vzdrževalci le teh.
Zamisel o letenju se je začela že v 13. stoletju, nekaj stoletij kasneje pa je bil opravljen prvi
motorni polet (1903), od takrat naprej se je letalstvo začelo razvijati do te mere, da sedaj
ljudje potujemo vsakodnevno za različne potrebe, kot so poslovna potovanja, turistična
potovanja, reševalne akcije in v raziskovalne namene.

1.1 Ozadje problema
Letalstvo z vsakim letom narašča, zato so začeli ljudje vse več potovati z letalskim
prevozom, ker je zanesljiv, hiter in v zadnjih časih tudi ekonomičen. Tako z vsakim letom
raste tudi potreba po novih letališčih in manjših vzletiščih, ki niso ravno velika za potnike in
pilote, ampak so manjša in blizu končne željene destinacije.
Z uporabo modela in letalskega priročnika se izvaja izračun in planiranje letalskih poletov,
kjer pa večkrat nastanejo odstopanja od realne atmosfere in nastavitvijo letala skozi celotni
let.

1.2 Cilji
Z raziskavo domačega zračnega prostora želimo prikazati možnosti za nove komercialne lete
in razvoje manjših športnih letališč v Sloveniji in tujini.
Z letalom Cessna C208 bomo izračunali letalske lastnosti in jih nato primerjali z realnim
letom, ki ga bomo izvedeli na relaciji med dvema destinacijama. Analizirali bomo tudi
manjša športna letališča, ki potrebujejo dodatni razvoj za izvajanje varnih poletov.
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2 Teoretične osnove in pregled literature
2.1 Letališča v Sloveniji
Definicija letališča
Letališče je površina, ki se nahaja na vodi ali na zemlji z namenom pristajanja, vzletanja in
manevriranja letal po tleh.
Glavni del letališča je vzletno-pristajalna steza (VPS), katere namen je varno vzletanje in
pristajanje letal.
Za vožnjo letal po tleh skrbi steza za taksiranje in letališka ploščad, ki povezuje VPS ter
ostale infrastrukture, kot so terminali, hangarji, itd…
Na sliki 2.1 lahko vidimo lepo urejeno mednarodno letališče v Amsterdamu, ki je eno izmed
največjih letališč v Evropi in na svetu.

Slika 2.1: Letališče Amsterdam (ICAO: EHAM) [10]
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Seznam letališč v Sloveniji
Letališča v Sloveniji delimo na tri vrste:
- mednarodna letališča,
- športna letališča,
- vzletišča.

Slika 2.2: Letališče Ljubljana (ICAO: LJLJ) [8]

Mednarodno letališče
Mednarodno letališče (ang. International airport) je letališče s carino in mejno policijo, ki
omogoča vstop potnikov iz ene države v drugo državo.
- Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana (ICAO: LJLJ, IATA: LJU),
- Letališče Edvarda Rusjana Maribor (ICAO: LJMB, IATA: MBX),
- aerodrom Portorož (ICAO: LJPZ, IATA: POW).
Športno letališče
Športno letališče (ang. Domestic airport) je letališče, ki ne zagotavlja carine in mejne
policijske kontrole in je omejeno na gibanje znotraj države oz. Šengenskega območja. Večini
takih letališč so upravitelji lokalni aeroklubi ali privatno lastništvo in imajo manjše travnate
ali asfaltne vzletno- pristajalne steze za manjša športna ali poslovna letala.
Vzletišče
Vzletišče je določena površina, ki je v celoti ali deloma namenjena za pristajanje, vzletanje
in gibanje samo določeni vrsti in kategoriji letal.
Na sliki 2.3 vidimo lokacije naših mednarodnih in športnih letališč, kjer sta vključeni tudi
letališče Cerklje ob Krki (siva barva) kot naše vojaško letališče in vzletišče Prilozje (rumena
barva), ki ga bomo v nadaljevanju obravnavali.
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Slika 2.3: Mednarodna in športna letališča v Sloveniji

2.2 Slovenski zračni prostor
Slovenski zračni prostor je narejen po priporočilih ICAO in je razdeljen na več različnih
zračnih prostorov, kjer veljajo različna pravila in zahteve. Ta razdelitev pilotom omogoča
vpogled v zračni prostor, saj so navedeni prihodi, odhodi in preleti letal skozi različne zračne
prostore.
Kontrolirani zračni prostor je razdeljen na:
- kontrolirane cone (CTR),
- terminalna kontrolirana območja (TMA),
- kontrolirana območja (CTA).
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Razredi zračnega prostora v Sloveniji
V Sloveniji je zračni prostor razdeljen na štiri različne razrede. Razred C, D, E (kontrolirani
zračni prostor) in G (nekontrolirani zračni prostor). Zračnih prostorov A, B in F v Sloveniji
ni.
Razred C
Letenje v VFR in IFR pogojih je dovoljeno. Vsi leti so kontrolirani z ATC (služba kontrole
zračnega prometa), ki morajo biti vzpostavljeni najmanj 5 min pred vstopom v zračni
prostor. IFR leti so ločeni od ostalih IFR in VFR letov. VFR leti so ločeni od IFR letov in
dobivajo informacije o prometu glede na ostale VFR lete in ločevanju prometa glede na
zahtevo. Stalno vzpostavljena komunikacija med zemljo in zrakom je zahtevana.
Komunikacija po radijski vezi poteka načeloma v angleškem jeziku. Za VFR lete je
maksimalna hitrost 463 km/h (250 kt) IAS pod višino 3048 m (10000 ft) AMSL, razen za
letala, ki imajo dovoljenja od organa za tip letala, ki zaradi tehničnih ali varnostnih razlogov
ne more vzdrževati hitrosti (vojaška letala). Vsi leti morajo imeti ATC dovoljenje.
Razred D
Letenje v VFR in IFR pogojih je dovoljeno. Vsi leti so kontrolirani z ATC (služba kontrole
zračnega prometa), ki morajo biti vzpostavljeni najmanj 5 min pred vstopom v zračni
prostor. IFR leti so ločeni od ostalih IFR letov in dobivajo informacije o VFR na zahtevo.
VFR leti dobivajo informacije o prometu za vse lete po zahtevi. Stalna komunikacija med
zemljo in zrakom je zahtevana za vse lete in omejitev hitrosti je 463 km/h (250 kt) IAS pod
3048 m (10000 ft) AMSL, razen za letala, ki imajo dovoljenja od organa za tip letala, ki
zaradi tehničnih ali varnostnih razlogov ne more vzdrževati hitrosti. Komunikacija po
radijski zvezi poteka načeloma v angleškem jeziku. Vsi leti potrebujejo ATC dovoljenje.
Razred E
Letenje v VFR in IFR pogojih je dovoljeno. IFR leti so kontrolirani z ATC in so ločeni od
ostalih IFR letov. Vsi leti dobijo informacije o prometu, kadar je potrebno. Stalno je
vzpostavljena komunikacija med zemljo in zrakom za vse IFR lete. Vzpostavljena
komunikacija za VFR lete ni potrebna, je pa priporočena. Največja dovoljena hitrost za vse
lete je 463 km/h (250 kt) IAS pod višino 3048 m (10000 ft) AMSL, razen za letala, ki imajo
dovoljenja od organa za tip letala, ki zaradi tehničnih ali varnostnih razlogov ne more
vzdrževati hitrosti. Vsi IFR leti morajo imeti ATC dovoljenje. Razred E se ne uporablja v
kontrolirani coni.
Razred G
IFR in VFR leti so dovoljeni in dobivajo letalske informacije po zahtevi. Vsi IFR leti morajo
vzpostaviti komunikacijo med zemljo in zrakom. Maksimalna hitrost 463 km/h (250 kt) IAS
za vse lete pod višino 3048 m (10000 ft) AMSL, razen za letala, ki imajo dovoljenja od
organa za tip letala, ki zaradi tehničnih ali varnostnih razlogov ne more vzdrževati hitrosti.
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Priporočene VFR zračne poti
Za VFR polete znotraj FIR Ljubljana so na voljo priporočene zračne poti in so zasnovane
tako, da se izognejo IFR ali vojaškim letom.
Zračna pot 1: VFR priporočena ruta 1
RADLY-CELJE-RADEČE-TREBNJE-PONIKVE-LAZE-RAZDRTO-DIVAČAKOZINA-PE1
Zračna pot 2: VFR priporočena ruta 2
CELJE-MS3-VELIKA NEDELJA-ME4-DIMLO
Zračna pot 3: VFR priporočena ruta 3
NIPEL-BLED-SORICA-COL-DIVAČA
Zračna pot 4: VFR priporočena ruta 4
PN1-VICKY
Zračna pot 5: VFR priporočena ruta 5
USELU-DIVAČA
Zračna pot 6: VFR priporočena ruta 6
ALIVO-KOČEVJE-TREBNJE

Slika 2.4: VFR letenje
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Omejeno območje
Omejeno območje LJR je določeno območje, v katerem je letenje v času, ki je objavljen v
sporočilu za letalce NOTAM, omejeno. Območja na karti imajo oznako LJR. V Slovenskem
zračnem prostoru obstaja pet takšnih con:
- LJR4,
- LJR5,
- LJR61,
- LJR6B,
- LJR6C.
Cone so lateralno omejene s koordinatami in z zgornjo ter spodnjo mejo, ki je zapisana v
NOTAM sporočilu.
Prepovedano območje
Prepovedano območje je del zračnega prostora, kjer je letenje prepovedano. To območje ima
na karti označeno LJP. V slovenskem zračnem prostoru imamo samo eno prepovedano
območje in to je:
- LJP1 (V tem zračnem prostoru je prepovedano leteti.).
Prepoved je zaradi Jedrske elektrarne Krško in velja od zemlje in do višine 1524 m (5000 ft)
QNH.
Nevarno območje
Nevarno območje je del zračnega prostora, namenjeno za vojaške aktivnosti. Taka območja
imajo na karti oznako LJD. Zaradi možne nevarnosti se priporoča izogibanje teh con.
- LJD1,
- LJD2.
Območje, omejeno za letenje VFR
Območje, ki je omejeno za VFR letenje, je Triglavski narodni park zaradi gostega IFR
prometa na večjih višinah.
Vojaška šolska območja
Vojaška šolska območja (Ang. Training area) so namenjena šolanju vojaških pilotov.
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Pravila vizualnega letenja (VFR)
Izvajanje VFR letov v Sloveniji je dovoljeno:
- podnevi (izjemoma so poleti NVFR),
- do višine FL 195,
- v VMC pogojih (izjemoma za polete SVFR),
- znotraj in zunaj kontroliranega zračnega prostora,
- po pravilih polkrožnega sistem potovalnih višin,
- največja dovoljena hitrost pod 3048 m (10000 ft) znaša 463 km/h (250 kt) izjemoma
za vojaške zrakoplove.
Vremenski minimum VFR
VFR letenje se lahko izvaja, če so pogoji za letenje enaki ali boljši od minimalnih zahtevanih
pogojev. V tabeli 2.1 in 2.2 so prikazani minimumi za letenje pod VFR pogoji.
Preglednica 2.1: Zračni prostor C, D in E
Višina
3048 m (10000 ft) ali več
pod 3048 m (10000 ft)

Vidljivost v smeri poleta
8 km
5 km

Oddaljenost od oblaka
1500 m horizontalno in 300 m
vertikalno

Preglednica 2.2: Zračni prostor G
Višina
3048 m (10000 ft) ali več
pod 3048 m (10000 ft)
na ali pod 914 m (3000 ft)
QNH ali 305 m (1000 ft) nad
tlemi (kar je višje)

Vidljivost v smeri poleta
8 km
5 km
5 km

Oddaljenost od oblakov
1500 m horizontalno in 300 m
vertikalno
Izven oblakov in viden teren

Posebno vizualno letenje (SVFR)
Če vidljivost v smeri poleta ni ustrezna, je mogoče leteti po SVFR pravilih (Ang. Special
visual flight rules)
Letenje v SVFR pogojih je možno:
- v CTR zoni,
- podnevi,
- vidljivost v smeri poleta ni manjša od 1500 m,
- kadar promet dopušča izvajanje le teh,
- vidljivost pri tleh najmanj 1500 m.
Ločevanje zrakoplovov v kontroliranem zračnem prostoru KZPS ločuje SVFR od drugih
IFR in SVFR.
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Nastavitev višinomera
Višinomer se nastavlja na zračni tlak QNH do višine 10500 m (v kolikor ni drugače
določeno), nato pa na standardni tlak 1013 hPa.
Absolutna višina QNH - višina nad morjem
Standardna višina QNE - višina nad morjem s standardno nastavitvijo 1013 hPa
Relativna višina QFE - višina nad letališčem
Nočno letenje - NVFR
V Sloveniji je definirana noč kot čas teme od sončnega vzhoda -30 min do sončnega zahoda
+30 min.
Nočno letenje je dovoljeno pod naslednjimi pogoji:
- vizualne meteorološke razmere,
- kadar je baza oblakov na 457 m (1500 ft) ali več in horizontalna vidljivost pri tleh 8
km ali več,
- je zrakoplov ustrezno opremljen za nočno letenje,
- ima zrakoplov ustrezno komunikacijsko in navigacijsko opremo,
- ima zrakoplov radarski odzivnik - transponder,
- je oddan načrt poleta po pravilih oddajanja načrtov poleta.
Poleg ustrezne opreme letala in ustrezne licence pilota mora biti za NVFR opremljeno tudi
letališče.
Pravila instrumentalnega letenja (IFR)
Izvajanje IFR poletov je dovoljeno:
- podnevi in ponoči,
- v vseh zračnih prostorih,
- po pravilih polkrožnega sistema potovalnih višin,
- letalom, ki imajo zahtevano opremo,
- pilotom, ki imajo licenco za IFR letenje,
- največja dovoljena hitrost pod 3048 m (10000 ft) znaša 463 km/h (250 kt), razen za
vojaške zrakoplove.
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Pravilo polkrožnega sistema potovalnih višin
V VFR letenju (slika 2.5) mora pilot, ki leti v smeri od 0 do 179 stopinj, leteti po lihih
številkah plus 152 m (500 ft) (primer: 3500 ft, 5500 ft).
VFR pilot, ki leti v smeri od 180 do 359 stopinj, mora leteti po sodih številkah plus 152 m
(4500 ft, 6500 ft).
V IFR letenju (slika 2.5) je polkrožni sistem malo spremenjen od letenja v VFR pravilih.
IFR piloti, ki letijo v smeri od 0 do 179 stopinj, letijo po lihih številkah (primer: 5000 ft,
7000 ft, 9000 ft).
IFR piloti, ki letijo v smeri od 180 do 359 stopinj, letijo po sodih številkah (primer: 4000 ft,
6000 ft, 8000 ft).

Slika 2.5: Sistem polkrožnega letenja [7]

Minimalne višine letenja
Letenje nad visokimi tereni ali gorami je dovoljeno najmanj 610 m (2000 ft) nad najvišjo
točko, ki je v radiju 8 km.
Letenje nad ostalimi področji je dovoljeno najmanj 305 m (1000 ft) nad najvišjo točko, ki je
v radiju 8 km.
Sprememba pravila letenja
Pilot lahko spremeni način letenja iz VFR v IFR ali obratno, če izpolnjuje vse zahtevane
pogoje, tako letalo, pilot kot tudi okolica. Pilot mora v primeru spremembe načina letenja
javiti kontroli zračnega prometa in to tudi navesti v planu letenja.
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2.3 Vpliv letal na slovenski letalski zračni prostor
Po različnih podatkih se letalski zračni promet z vsakim letom povečuje, tako potniški
letalski promet kot tudi generalno letalstvo. V Sloveniji imamo več različnih letalskih
prometov, ki jih razdelimo na:
- letalski potniški promet v tranzitu,
- letalski potniški promet v prihodu (LJLJ, LJMB, LDZA …),
- letalski potniški promet v odhodu (LJLJ, LJMB, LJPZ),
- generalni letalski promet (letala do 5700 kg),
- ostalo (jadralno letenje, letenje z baloni).
Letalski potniški promet v tranzitu
Letalski potniški promet v tranzitu je promet, ki potuje skozi slovenski zračni prostor iz ene
države preko ostalih zračnih prostorov v drugo državo. Letala v tranzitu se največkrat
nahajajo na večjih višinah, odvisno od njihovih sposobnosti. To so višine od FL250 do
približno FL390 (poslovno letalstvo tudi višje).
Za planiranje notranjih letov to ne predstavlja večjih težav, saj ima letalo dovoljeno
maksimalno višino do FL250.
Letalski potniški promet v prihodu in odhodu
Letalski potniški promet v prihodu je promet, ki je v fazi spuščanja in pristajanja proti neki
točki ali letališču znotraj države ali v drugi državi.
Letališče Ljubljana (LJLJ), Zagreb (LDZA) ter Maribor (LJMB) sta ena izmed največjih
težav za planiranje notranjih letov v Sloveniji na večjih višinah. Prihod in odhod po
standardnih rutah lahko vidimo na sliki 2.6. Tukaj so še ostala letališča, ki pa ne vplivajo
toliko na samo notranje letenje v Sloveniji. Trst (LIPQ), Portorož (LJPZ), Celovec (LOWK),
Gradec (LOWG), Reka (LDRI).

Slika 2.6: Promet skozi slovenski zračni prostor za prihod in odhod potniških letal na
letališču LJLJ in LDZA [FlighRadar]
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Generalni letalski promet
Generalni letalski promet so letala, ki imajo maksimalno vzletno težo do 5700 kg in so
največkrat športna letala ali manjša poslovna letala.
Letala največkrat letijo na manjših višinah in pod pravili VFR letenje, kar pomeni, da so
sami odgovorni za separacijo med ostalimi letali in terenom.
VFR letala, ki prihajajo iz drugih držav, uporabljajo priporočene VFR poti, ki so začrtane na
letalskih kartah, tako se izognejo ostalim TMA prostorom, ki so bolj obremenjeni z večjim
potniškim prometom, ki letijo pod IFR pravili.

Slika 2.7: Cessna C208 na letališču Maribor

2.4 Uporaba slovenskih letališč
Pri uporabi slovenskih letališč moramo biti pazljivi na več dejavnikov, kot so:
- vreme,
- VPS steza,
- letališka infrastruktura,
- geografska pozicija letališča,
- ostalo.
Vzletno-pristajalna steza (VPS)
Vzletno pristajalna steza se lahko razlikuje od enega letališča do drugega po:
- dolžini VPS,
- širini VPS,
- strukturi (asfalt, beton, trava),
- osvetlitvi,
- naklonu.
Manjša športna letališča so največkrat travnata in se uporabljajo samo v VMC pogojih. V
račun moramo vedno vzeti stanje steze, v primeru da je steza travnata in mokra, se nam lahko
vzletna in pristajalna razdalja podaljša tudi do 50 % v primerjavi s suho asfaltno stezo.
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Letališka infrastruktura
Letališka infrastruktura je zelo pomembna za izvajanje komercialnih dejavnosti. Eden
največjih razlogov, da smo izbrali naša največja tri letališča za izvajanje notranjih
komercialnih letov, je v infrastrukturi letališč in njihove podpore:
- terminal,
- varovanje letališča,
- gasilska služba,
- zdravstvena služba,
- tehnična podpora za letala,
- dostop do goriva in tehnična podpora za točenje goriva,
- tip in dolžina VPS,
- instrumentalni IFR prihodi,
- transferi.
Geografska pozicija letališča
Geografska pozicija letališča vpliva na prihod in odhod letal, saj nekatera letališča ležijo v
goratih predelih (npr. Bovec), nekatera pa obmorskih predelih, kjer zna včasih zapihati
močan veter, ki ovira pristajanje in vzletanje letal.
Letališča, ki ležijo v goratih delih, imajo posebne odletne in priletne procedure, ki pomagajo
pri separaciji med terenom in odletnimi ter priletnimi letali.
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3 Metodologija raziskave
V tem delu naloge bomo predstavili metodologijo raziskave. Predstavili bomo izbran tip
letala za izračun vzpenjanja in spuščanja letala za notranje lete v državi ter pregledali rute in
povezave med našimi tremi mednarodnimi letališči.

3.1 Tip letala
Za primer te naloge smo raziskali in pregledali, kakšen tip letala bi bil najbolj primeren za
notranje lete po državi. Med veliko izbiro letal smo se osredotočili na enomotorno turbinsko
letalo, ki ima kapaciteto potnikov minimalno za 9 oseb in dobre letalske sposobnosti. V
preglednici 3.1 je prikazana primerjava lastnosti in letalskih sposobnosti za tri enomotorna
turbinska letala. V preglednici 3.1 so enote predstavljene v ISO in anglosaških enotah za
boljše razumevanje.
Preglednica 3.1: Primerjava izbranih enomotornih turbinskih letal [3, 4, 5, 6]
Letalo

Cessna
C208
Pilatus
PC12
Quest
Kodiak

Dolet
Max.
Vzletna Pristajalna Največja Max.
[NM] potovalna razdalja
razdalja
višina
vzletna
hitrost
[m]
[m]
[ft]
masa
[kt]
[kg]
1070
186
637
495
25000
3629
1617

285

792

661

30000

4740

1005

183

459

623

25000

3290

Motor

Variabilni
stroški
[€]

PT6A114A
PT6A67P
PT6A-34

449
637
439

Slika 3.1: Cessna C208 EX [12]
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Izbira letala
Po narejeni analizi med tremi enomotornimi letali, v kateri smo jih primerjali med različnimi
lastnostmi, tako tehničnimi kot tudi ekonomskimi, smo izbrali kot najbolj primerno letalo
Cessno C208.
C208 je eno izmed najbolj razširjenih letal na svetu, ki jih uporabljajo za kratke prelete med
različnimi kraji za različne pristajalne površine, kot so trava, pesek, asfalt itd.
Nekaj pozitivnih lastnosti, ki so vplivale na izbiro:
- tehnična podpora po celi Evropi,
- tehnične letalske sposobnosti,
- enostavno opravljanje letala (1 pilot),
- razširjenost po celem svetu,
- ekonomsko sprejemljiv,
- izobraževanje pilotov,
- sodobna letalska tehnologija (G1000),
- certificiran za komercialne operacije v Evropi.
Cessna C208
Cessna C208 je največje enomotorno turbopropelersko letalo, narejeno pri ameriškem
podjetju Cessna. Letalo ima nevlačljivo pristajalno podvozje s tremi kolesi. Prvo letalo je
bilo narejeno leta 1982 v Ameriki. Cessna spada med STOL letala in je podoben po letalskih
zmogljivostih letalu Pialtus PC-6, ki ga uporablja tudi naša Slovenska vojska.
Letalo obstaja v različnih verzijah in za različne namene in misije. Uporabljajo ga tako za
civilne, vojaške kot tudi reševalne namene.
Letalo se lahko razlikuje po spodnjem prostoru, ki je namenjen za prtljago ali ima plovce,
ki so namenjeni za pristajanje na vodi ali že omenjen tricikel za pristajanje na kopnem.
V notranjosti so novejša letala opremljena z moderno letalsko tehnologijo (G1000), v
zadnjem delu pa letalo ponuja več možnosti postavitve sedežev ali pa ga enostavno lahko
predelamo v tovorno letalo.

Slika 3.2: Letalo Cessna C208 registracije S5-CMK
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Lastnosti letala C208
V preglednici 3.2 so predstavljene osnovne lastnosti letala C208.
Preglednica 3.2: Lastnosti letala C208 [4]
Hitrost na višini 10000 ft
Hitrost na višini 20000 ft
Hitrost prevlečenja letala brez zakrilc
Hitrost prevlečenja letala z zakrilci
Največji gradient vzpenjanja (MSL)
Največja dovoljena višina
Zemeljska vzletna razdalja
Vzletna razdalja nad 50 ft visoko oviro
Zemeljska pristajalna razdalja
Pristajalna razdalja nad 50 ft visoko oviro
Največja dovoljena vzletna masa
Največja dovoljena pristajalna masa
Največja uporabna masa
Kapaciteta goriva
Motor

ISO enote
328 km/h
306 km/h
139 km/h
113 km/h
358 m/min
7620 m
357 m
637 m
216 m
488 m
3632 kg
3541 kg
1728 kg
1270 l
PT6A- 114A

Anglosaške enote
177 kt
165 kt
75 kt
61 kt
1175 ft/min
25000 ft
1170 ft
2090 ft
710 ft
1600 ft
8000 lbs
7800 lbs
3805 lbs
335,6 gal
PT6A- 114A

Letalske omejitve letala Cessna C208
Maksimalne omejitve, ki jih je predpisal proizvajalec, mora pilot vedno upoštevati in jih ni
dovoljeno prekoračiti. V preglednici 3.3 je nekaj osnovnih omejitev letala za operiranje v
zračnem prostoru v različnih vremenskih pogojih.
Preglednica 3.3: Omejitve letala C208 [4]
ISO enote
Maksimalna operativna hitrost
Maksimalna vzletna masa
Maksimalna pristajalna masa
Največja dovoljena višina
Največja dovoljena višina v pogojih zaledenitve
Maksimalna zunanja temperatura
Minimalna zunanja temperatura
Maksimalna hrbtna komponenta pri pristajanju
Maksimalna bočna komponenta pri pristajanju in vzletanju

324 km/h
3632 kg
3541 kg
7620 m
6096 m
+53 °C
-54 °C
18,5 km/h
37 km/h

Anglosaške enote
175 KIAS
8000 lbs
7800 lbs
25000 ft
20000 ft
+53 °C
-54 °C
10 kt
20 kt
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Izbira letališča
Za izvajanje notranjih komercialnih letov je najbolj pomembno, da imamo na letališču vso
zemeljsko pomoč in da je zagotovljena varnost za letala kot tudi za potnike. Spodaj je
naštetih nekaj osnovnih enot, ki so potrebne za varno in uspešno upravljanje letališča:
- gasilska enota in prva pomoč,
- meteorološka služba,
- tehnična podpora,
- oskrba z gorivom,
- varnostna služba,
- policijska kontrola,
- zemeljski agenti,
- zračna kontrola prometa (ATC).
Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana (LJLJ) je predstavljeno v preglednici 3.4.
Preglednica 3.4: Podatki o letališču Ljubljana [Jeppesen JeppView]
Steza
Dolžina steze
Smer steze
Letalske operacije
Vrsta prihoda
Gorivo

Letališče Ljubljana (ICAO: LJLJ)
Asfalt
3300 x 45 m
12/30
VFR/ IFR/ Nočno letenje
ILS30, VOR30, vizualno 12/30
100LL, Jet A-1

Letališče Edvarda Rusjana Maribor (LJMB) je predstavljeno v preglednici 3.5.
Preglednica 3.5: Podatki o letališču Maribor [Jeppesen JeppView]
Steza
Dolžina steze
Smer steze
Letalske operacije
Vrsta prihoda
Gorivo

Letališče Maribor (ICAO: LJMB)
Asfalt in trava
2500 x 45 m in 1200 x 60 m
14/32
VFR/ IFR/ Nočno letenje
ILS32, Lctr 32, vizualno 14/32
100LL, Jet A-1

Letališče Portorož (LJPZ) je predstavljeno v preglednici 3.6.
Preglednica 3.6: Podatki o letališču Portorož [Jeppesen JeppView]
Steza
Dolžina steze
Smer steze
Letalske operacije
Vrsta prihoda
Gorivo

Letališče Portorož (ICAO: LJPZ)
Asfalt
1200 x 30 m
15/33
VFR/ IFR/ Nočno letenje
VOR15, Lctr15, vizualno 15/33
100LL, Jet A-1
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3.2 Zračne povezave
Pri planiranju zračnih povezav v Sloveniji moramo upoštevati različne faktorje, kot so:
- pravila letenja (IFR, VFR),
- vremenski pogoji (METAR, TAF sporočila, SWF karte, itd.),
- zračni prostor (LJ zračni prostor),
- stanje na letališčih (NOTAM sporočila),
- tehnično stanje letala (MEL, plovnost, itd.).
V preglednicah 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 je predstavljenih nekaj povezav med
mednarodnimi letališči v Sloveniji. Vse povezave so narejene in planirane po pravilih IFR
letov.
Maribor (LJMB)-Portorož (LJPZ)
Preglednica 3.7: Let Maribor–Portorož
Od:
Ruta:
Alternacija 1: LJLJ
Alternacija 2: LIPQ

Maribor (LJMB)
Do:
Portorož (LJPZ)
VALLU3H VALLU DCT ILB ILB1A
ILB1J ILB ILB2L
BARPI1J BARPI DCT RIFEN RIFEN1B

Portorož (LJPZ)-Maribor (LJMB)
Preglednica 3.8: Let Portorož–Maribor
Od:
Ruta:
Alternacija 1: LJLJ
Alternacija 2: LOWG

Portorož (LJPZ)
Do:
Maribor (LJMB)
ILB1J ILB DCT VALLU VALLU4C
VALLU3H VALLU VALLU2L
GOLVA3H GOLVA GOLVA1M

Ljubljana (LJLJ)-Portorož (LJPZ)
Preglednica 3.9: Let Ljubljan–Portorož
Od:
Ruta:
Alternacija 1: LJLJ
Alternacija 2: LIPQ

Ljubljana (LJLJ)

Do:
Portorož (LJPZ)
ILB1W ILB ILB1A
ILB1J ILB ILB2L
BARPI1J BARPI DCT RIFEN RIFEN1B
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Portorož (LJPZ)-Ljubljana (LJLJ)
Preglednica 3.10: Portorož–Ljubljana
Od:
Ruta:
Alternacija 1: LJMB
Alternacija 2: LIPQ

Portorož (LJPZ)

Do:
Ljubljana (LJLJ)
ILB1J ILB ILB2L
VALLU3D VALLU VALLU4C
RIFEN1W RIFEN RIFEN1B

Ljubljana (LJLJ)-Maribor (LJMB)
Preglednica 3.11: Ljubljana–Maribor
Od:
Ruta:
Alternacija 1: LOWG
Alternacija 2: LJLJ

Ljubljana (LJLJ)
Do:
Maribor (LJMB)
VALLU3D VALLU VALLU4C
GOLVA3H GOLVA GOLVA1M
VALLU3H VALLU VALLU2L

Maribor (LJMB)-Ljubljana (LJLJ)
Preglednica 3.12: Let Maribor–Ljubljana
Od:
Ruta:
Alternacija 1: LIPQ
Alternacija 2: LJMB

Maribor (LJMB)

Do:

Ljubljan (LJLJ)
VALLU3H VALLU VALLU2L
RIFEN1W RIFEN RIFEN1B
VALLU3D VALLU VALLU4C

3.3 Letalski priročnik C208
Letalski priročnik (ang. Aircraft flight manual- AFM) je knjiga. v kateri so zapisane
informacije za varno in pravilno opravljanje z letalom, predpisane od proizvajalca letala
(ICAO Annex 6). AFM vključuje različna poglavja kot so osnovni podatki o letalu,
operativne omejitve, normalne, abnormalne in zasilne operativne procedure, letalske
sposobnosti ter podatki za izračun mase in težišča letala.
Vsak priročnik je specifičen za različne serijske številke letala in je obvezna dokumentacija,
ki mora biti na letalu pri vsakem letu.
V nadaljevanju bomo uporabljali letalski priročnik za model Cessna 208 675 SHP za serijsko
številko 20900416 in 20800500 ali več.
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4 Rezultati
4.1 Podatki za izračun vzpenjanja in spuščanja
Pri izračunu letalskih lastnosti za letalo C208 sem uporabil letalski priročnik AFM. Izračun
letalskih lastnosti je zelo pomemben za planiranje leta, planiranje goriva in tudi iz
ekonomskega vidika. V priročniku je narejen model letalskih lastnosti za različne pogoje in
različno atmosfero. Kot vemo, se atmosfera nenehno spreminja tako z višino kot tudi s
pozicijo letala, zato lahko dobimo razlike med izračunanimi in realnimi rezultati.
ISA atmosfera
Mednarodna standardna atmosfera (Ang. Internationa Standard Atmosphere) je narejena za
namene kalibracij, računanje letalskih in raketnih zmogljivosti, za izračun aerodinamike in
za razumevanje vertikalnih lastnosti atmosfere. Ker realna atmosfera ni nikoli konstantna v
nobenem času in prostoru, je ta približek atmosfere, kar bi lahko pričakovali. V preglednici
4.1 so predstavljene standardne vrednosti, ki naj bi veljale za srednji morski nivo.
Tabela 4.1: Standardne vrednosti ISA atmosfere na morskem nivoju
ISA na morskem nivoju (MSL)
Tlak
Gostota zraka

Vrednosti
1013,25 hPa

Temperatura
Hitrost zvoka

1,225 kg/m3
15 °C
340,294 m/s

Gravitacija

9,80665 m/s2

Plinska konstanta
Vertikalni temperaturni ISA model

287 m2/s2/K
-6,5 °C/1000 m (-1,98 °C/1000 ft)
do troposfere
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V preglednici 4.2 je predstavljena mednarodna standardna atmosfera za različne višine.
Preglednica 4.2: Mednarodna standardna atmosfera (ISA)

Višina [ft]
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000

Mednarodna standardna atmosfera (ISA)
Tlak [hPa]
Temperatura [°C]
Gostota [kg/m3]
1013
+15
1,225
977
+13
1,189
942
+11
1,154
908
+9,1
1,12
875
+7,1
1,087
843
+5,1
1,055
812
+3,1
1,023
782
+1,1
0,993
753
-0,8
0,962
724
-2,8
0,933
697
-4,8
0,904

Veter na višinah
Iz spodnjih meritev lahko razberemo podatke o dejanskem vetru, ki je bil izmerjen v času,
ko so bile izvedene meritve:
- FL025: 270°/5 kt,
- FL050: 340°/5 kt,
- FL080: 300°/5 kt.
METAR informacije
V meteoroloških depešah METAR za vreme na letališču lahko vidimo vremenske razmere
na letališču v času meritev:
- LJMB 200730Z 12008KT CAVOK M02/M03 Q1013,
- LJLJ 200730Z 00000KT 3000 BKN030 M06/M06 Q1014.
Uporaba ISO in anglosaških enot
V letalstvu se uporabljajo ISO enote in tudi anglosaške enote, ki so v letalstvu vse bolj
pogoste. V diplomskem delu smo se tako potrudili, da smo uporabljali predvsem ISO enote,
ker pa je letalski priročnik (AFM) napisan v anglosaških enotah, smo le te tudi uporabili v
nadaljnjem izračunu.
Spodaj je prikazanih le nekaj osnovnih enot in pretvorb iz anglosaških enot v ISO enote, ki
jih bomo uporabljali v nadaljevanju.
1 palec ["] = 2,54 cm
1 čevelj [ft] = 12 palcev = 0,3048 m
1 navtična milja [NM] = 1,852 km
1 US galona [gal] = 3,785 l
1 funt [lb] = 0,454 kg
1 vozel [kt] = 1 NM/h = 1,852 km/h
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Primerjalni let iz letališča Maribor (LJMB) proti letališču Ljubljana (LJLJ)
Za primerjavo izračuna iz letalskega priročnika in realnega leta smo vzeli let med Mariborom
ter Ljubljano. Na sliki 4.1 je prikazan planirani let proti Ljubljani:
Smer vzletanja LJMB: Steza 14,
Odletna procedura: VALLU3G,
Višina leta: 8000 ft,
Priletna procedura: VALLU2L,
Smer pristajanja: Steza 30,
Prihodna procedura: ILS30.

Slika 4.1: Let Maribor–Ljubljana [RocketRoute]

4.2 Izračun leta Maribor–Ljubljana
Izračun vzletne in pristajalne teže ter njegovega masnega težišča je obvezna pred vsakim
letom, tako se pilot lahko prepriča, da je težišče letala znotraj dovoljenih mej in masa letala
pri vzletu in pristanku znotraj maksimalne dovoljene teže.

Slika 4.2: Povzetek ročic iz priročnika za izračun masnega težišča letala [4]
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Izračun mase in težišča za let LJMB–LJLJ
V preglednici 4.3 je prikazan izračun masnega težišča za naš let iz Maribora proti Ljubljani
in pregled težišča v envelopi, ki jo je predpisal proizvajalec [4]. Ker je proizvajalec v
letalskem priročniku uporabil anglosaške enote, smo jih tudi mi uporabili za izračun
masnega težišča letala.
Preglednica 4.3: Preglednica izračuna masnega težišča letala

Prazna masa letala
Uporabno gorivo (332gal max.)
Pilot 1 (Sedež 1)
Pilot 2 (Sedež 2)
Prostor za potnike
Vrsta 2
Vrsta 3
Vrsta 4
Sedež 10
Sedež 9
Prtljaga/ Tovor (zgornji del)
Cona 0
Cona 1
Cona 2
Cona 3
Cona 4
Cona 5
Cona 6
Prtljaga/ Tovor (spodnji del)
Zone A
Zone B
Zone C
ZAČETNA MASA
Gorivo za taksiranje
VZLETNA MASA
Gorivo za potovanje
PRISTAJALNA MASA

Masa
[lb]
4822
2010
211
211

Moment
[Inch-Pounds/1000]
828,7
368,2
28,6
28,6

194
0
0
0
0

32,4
0,0
0,0
0,0
0,0

0
0
0
0
0
0
0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0
0
0
7448
35
7413
148
7265

0,0
0,0
0,0
1286,5
7,1
1279,4
27,0
1252,4
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Slika 4.3: Envelopa in težišče letala C208

Planiranje goriva
Planiranje goriva za let je razdeljeno na različne dele:
a) Gorivo za taksiranje (ang. Trip fuel) je namenjeno za porabo pred vzletom letala in
vključuje start motorja ter vožnjo do VPS;
b) Gorivo za potovanje (ang. Trip fuel) je gorivo, ki ga porabimo za vzletanje in
vzpenjanje do potovalne višine (ang. Take-off and Climb), gorivo za letenje v
horizontalnem letu (ang. Cruise), gorivo za spuščanje (ang. Descend) in prihod ter
pristanek (ang. Approach and Landing);
c) Nepredvideno gorivo (ang. Contingency fuel) je gorivo, ki ga vzamemo v kalkulacijo
zaradi nepričakovanega odstopanja porabe goriva, nepričakovane spremembe
vremena in odstopanja od začrtane poti. Približno 6 % potrebnega goriva do
destinacije;
d) Gorivo za alternacijo (ang. Alternate fuel) je gorivo, ki je potrebno za let do
alternacije;
e) Končno gorivo (ang. Final reserve fuel) je gorivo za let 30 min s hitrostjo čakalne
hitrosti na višini 457 m (1500 ft) nad višino letališča;
f) Dodatno gorivo (ang. Additional fuel) je gorivo, ki se doda, da zadovoljuje različne
regulative ali pa podjetje predpiše svoje zahteve;
g) Ekstra gorivo (ang. Extra fuel) je gorivo, ki se vzame na zahtevo pilota.
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Vzlet in vzpenjanje iz letališča Maribor (LJMB):
V preglednici 4.4 so predstavljeni osnovni podatki za izračun vzpenjanja letala na višino.
Preglednica 4.4: Podatki za izračun vzpenjanja na višino
Podatki za izračun
Zunanja temperatura
-2 °C
ISA temperatura
ISA -15 °C
Računana višina letališča LJMB
305 m (1000 ft)
Končna višina
2438 m (8000 ft)
Veter
Brezvetrje
Hitrost
222 km/h (120 KIAS)

Iz preglednice 4.5 smo razbrali potreben čas, gorivo in razdaljo, ki jo letalo potrebuje za
vzpenjanje do višine 8000 ft. Za letališče Maribor smo vzeli višino letališča 1000 ft, kar nam
ne povzroča tolikšne razlike v računanju zmogljivosti letal in nam olajša celotni izračun.
Preglednica 4.5: Tabela čas, gorivo, razdalja za hitrost 120 KIAS [4]
Čas, gorivo, razdalja za vzpenjanje za hitrost 120 KIAS
ISA -20 °C
Višina
Čas
Gorivo
Razdalja
Masa [lb]
[ft]
[min] [lbs]
[NM]
0
0
0
0
1000
1
5,5
1,5
2000
2
11
3
7500
4000
3
22
6
6000
5
33
9
8000
6
44
13

Iz letalskega priročnika smo razbrali podatke za vzpenjanja na višino 8000 ft iz letališča
Maribor. Čas, ki ga potrebujemo, je 6 min in je za to potrebno 44 lbs goriva in 13 NM
razdalje.
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Prihod in pristajanje na letališče Ljubljana (LJLJ):
V preglednici 4.6 so predstavljeni podatki za spuščanje letala proti Letališču Ljubljana.
Preglednica 4.6: Podatki za spuščanje proti letališču LJLJ
Podatki za izračun
Zunanja temperatura
-2 °C
Višina letenja
2438 m (8000 ft)
Računana višina letališča LJLJ
305 m (1000 ft)
Veter
Brezvetrje
Hitrost
296 km/h (160 KIAS)

Iz preglednice 4.7 smo izbrali vse potrebne podatke za fazo spuščanja letala proti letališču
Ljubljana.
Preglednica 4.7: Tabela spuščanja letala na morski nivo [4]
Višina
[ft]
12000
8000
4000
1000
0

Spuščanje na morski nivo
Gorivo
Razdalja
Čas [min]
[lbs]
[NM]
15
68
43
10
46
28
5
24
14
1,25
6
3,5
0
0
0

Iz letalskega priročnika smo razbrali podatke za spuščanje proti letališču Ljubljana. Čas, ki
ga potrebuje letalo za spuščanje, je 10 min, za to potrebuje 46 lbs goriva in 28 NM razdalje.

Slika 4.4: Cessna C208 v prihodu na letališče Ljubljana LJLJ
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Let na potovalni višini:
V preglednici 4.8 so prikazani podatki na višini 8000 ft, v preglednici 4.9 pa so prikazane
izračunane razdalje, potrebne za let na višini.
Preglednica 4.8: Podatki za izračun potovanja na višini 8000 ft
Podatki za izračun
Višina
2438 m (8000 ft)
Temperatura
-10 °C
Obrati propelerja
1750 RPM
Maksimalni navor
1970 ft- lb
Masa letala
3405 kg (7500 lbs)
Preglednica 4.9: Preglednica izračuna potovalne razdalje na višini 8000 ft
Izračun potovalne razdalje
Skupna razdalja
130 km (70 NM)
Razdalja potrebna za vzpenjanje
24 km (13 NM)
Razdalja potrebna za spuščanje
52 km (28 NM)
Razdalja potovanja na višini
54 km (29 NM)

V preglednici 4.10 smo izbrali potovalne lastnosti za potovalno nastavitev momenta motorja
na 1600 ft-lb.
Preglednica 4.10: Preglednica nastavitve motorja na potovalni višini 8000 ft [4]
Temperatura
[°C]

Moment [ft-lb]

-10

1970
1800
1600
1400
1210

Poraba
goriva [PPH]
416
384
347
315
286

Hitrost
[KTAS]
187
180
172
163
152

Z izbranimi podatki iz letalskega priročnika smo dobili podatke za potovanje na višini za
nastavitev pri momentu motorja 1600 ft-lb. Let na višini traja 10 min, za kar je potrebno 58
lbs in hitrost potovanja 172 KTAS.

28

Rezultati

Gorivo na letalu
V preglednici 4.11 je izračunano potrebno gorivo za naš let proti Ljubljani.
Preglednica 4.11: Gorivo na letalu
Gorivo na letalu
Vrsta goriva
Masa [kg]
Vzpenjanje
20
Let na višini
26
Spuščanje
21
Alternacija(LJMB)
67
Nepredvideno
4
Rezerva
127
Dodatno
0
Ekstra
647
Skupaj
912

Masa [lb]
44
58
46
148
9
281
0
1424
2010

Snemanje leta Maribor–Ljubljana
V nadaljevanju bom predstavil primerjavo med izračunanim in dejanskim opravljenim letom
med LJMB in LJLJ.
Snemanje
Snemanje na letalu C208 smo opravili s pomočjo že vgrajene letalske opreme, in sicer
G1000, ki omogoča snemanje in zapisovanje podatkov iz letala na SD kartico, s katero se
lahko nato izvaja analiza na računalniku.
G1000
Garmin G1000 je integriran sistem v letalu, ki je razdeljen na dva dela, in sicer na primarni
del, kjer pilotu prikazuje parametre letenja, kot so hitrost, višina, smer in ostale informacije,
ki so potrebne za učinkovito letenje. Na drugem sekundarnem ekranu pa G1000 ponuja
prikaz letaliških kart, pozicijo letala in navigacijski plan, ki ga moramo predhodno definirati,
nato pa nam on omogoča natančen izračun leta glede na pridobljene informacije (hitrost,
višina, veter, tlak, temperatura itd.).
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Let LJMB-LJLJ
S pomočjo koordinatnih zapisov smo kreirali dejansko opravljeno pot letala proti letališču
Ljubljana. V dogovoru s kontrolorjem leta smo odleteli celotno odletno in priletno
proceduro, da smo lahko v nadaljevanju natančneje primerjal oba leta. V večina primerov se
kontrolorji odločijo za radarsko vektoriranje proti letališču in nam tako privarčujejo čas,
razdaljo in seveda tudi denar. V preglednici 4.12 so predstavljeni podatki o letu iz Maribora
proti Ljubljani.

Slika 4.5: Dejanska opravljena pot LJMB–LJLJ
Preglednica 4.12: Podatki o letu LJMB–LJLJ
Podatki o letu LJMB–LJLJ
Čas vzletanja
08:58
Čas vzpenjanja
8,5 min
Čas na višini
11,5 min
Čas spuščanja
11 min
Čas pristanka
09:28
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Vzpenjanje
Graf vzpenjanja slika 4.6 prikazuje vzpenjanje letala na višino 8000 ft v pogojih, ki so bili
opisani v poglavju 4.1- podatki za izračun vzpenjanja in spuščanja letala.

Slika 4.6: Graf vzpenjanja na višino 8000 ft

Spuščanje
Slika 4.7 prikazuje spuščanje letala proti letališču Ljubljana v danih vremenskih pogojih in
po pravilih prihodne procedure letala proti Letališču Ljubljana.

Slika 4.7: Graf spuščanja iz višine 8000 ft
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4.3 Vzletišče Prilozje–Bela krajina
Lega in pozicija letališča
Vzletišče Prilozje leži na jugu Sloveniji v bližini mesta Metlika, točneje v kraju Prilozje.
Njegove koordinate so 45°35’24”N 15°15’41”E.
Usmerjenost vzletno-pristajalne steze je v smeri 04-22, dolžina VPS 550 x 220 m. Višina
vzletišča je 551ft oz. 168m.

Slika 4.8: Vzletišče Prilozje–Bela krajina [9]
Problem vzletišča za izvajanje komercialnih in športnih dejavnosti
Vzletišče ima zelo atraktivno pozicijo v samem osrčju Bele krajine, največji problem za
povečanje prometa in ostalih dejavnosti pa je v dolžini VPS. Z dolžino VPS 550 m in
visokimi ovirami vzletišče predstavlja problem veliko pilotom, ki bi radi obiskali Belo
krajino. V preglednici 4.13 in 4.14 je izračun pristajalne in vzletne razdalja iz letalskega
priročnika za izbrano letalo C208, kjer lahko vidimo, da letalo ne more varno operirati na
takšni dolžini z njegovo polno obremenitvijo. Upoštevati moramo, da so tukaj tudi ostala
manjša športna letala, ki potrebujejo večje razdalje za vzletanje in pristajanje.
Preglednica 4.13: Preglednica podatkov za izračun vzletne in pristajalne razdalje
Podatki za izračun maksimalnih vrednosti
Vzletna masa
3632 kg (8000 lbs)
Pristajalna masa
3541 kg (7800 lbs)
Steza
Trava
Stanje steze
Suha
Zakrilca
Polna za vzletanje; 20° za pristanek
Višina letališča
551ft
Veter
Brezvetrje
Temperatura
20 °C
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Preglednica 4.14: Rezultati izračuna vzletne in pristajalne razdalje na vzletišču Prilozlje z letalom
C208
Pristajalna razdalja
Pristajalna razdalja nad 50 ft visoko oviro
Vzletna razdalja
Vzletna razdalja nad 50 ft visoko oviro

321 m (1054 ft)
515 m (1687 ft)
447 m (1464 ft)
681 m (2235 ft)

Razvoj vzletišča
Za dolgoročni razvoj vzletišča je potrebno podaljšanje VPS, ki bi bila v dolžini vsaj 800 m
ali več, in odstraniti ovire (drevesa), ki so v območju odleta in prileta letal.

Slika 4.9: Povzetek dimenzij vzletišča iz priročnika o vzletiščih [11]
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Na sliki 4.9 lahko vidimo povzetek dimenzij vzletišča, ki ga je predpisala Agencija za civilno
letalstvo in ga moramo upoštevati pri podaljševanju VPS.

Slika 4.10: Primer podaljšanja steze v smeri 22

V smeri 22 je potrebno podaljšati stezo za 150 m, kar pomeni, da za seboj potegne kar nekaj
težav, saj je potrebno premakniti dovozno cesto in jo urediti okoli steze. Po pravilniku o
vzletiščih, ki ga je izdala Agencija za civilno letalstvo slika 4.9, je potrebno posekati drevesa
na levi strani do višine maksimalno 25 m oz. v tem primeru popolnoma odstraniti. Plan in
načrt podaljšanja steze je prikazan na sliki 4.10.
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V smeri 04 je potrebno enako podaljšati stezo za 150 m in narediti posek gozda ter nato
poravnati in utrditi teren. Kot v zgornjem primeru za stezo 22 je potrebno očistiti ovire,
drevesa, saj ne smejo biti višja od 25 m. Načrt podaljšanja steze lahko vidimo na sliki 4.11.

Slika 4.11: Primer podaljšanje steze v smer 04

Z dolžino VPS 800 m in ureditvijo oz. odstranitvijo ovir v priletnem in odletnem sektorju
lahko sedaj brez problema pristanejo vsa manjša in malo večja letala do 5700 kg. V
nadaljevanju bomo pregledali izračunane pristajalne in vzletne razdalje nekaterih malo
manjših in nekaj večjih športnih letal.
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V grafih slika 4.12 in slika 4.13 je prikazan in predstavljen izračun za vzletne in pristajalne
razdalje nekaterih letal, kot so:
- Cessna 172,
- Diamond DA40,
- Pilatus PC-12,
- Diamond DA42.
V preglednici 4.15 so predstavljeni podatki za izračun vzletnih in pristajalnih razdalj na
vzletišču Prilozje.
Preglednica 4.15: Podatki za izračun vzletnih in pristajalnih razdalj
Temperatura
Steza
Zakrilca
Veter

20 °C
Trava - suho
Standardna konfiguracija zakrilc po priročniku
Brezvetrje

Cessna C172 je manjše visoko krilno športno letalo za štiri osebe in ima vzletno težo
približno 1200 kg.
Vzletna razdalja: 382 m,
Vzletna razdalja nad 15 m visoko oviro: 563 m,
Pristajalna razdalja: 267 m,
Pristajalna razdalja nad 15 m visoko oviro: 422 m.
Diamond DA40 je manjše nizko krilno športno letalo, ki ima vzletno maso 1200 kg,
Vzletna razdalja: 426 m,
Vzletna razdalja nad 15 m visoko oviro: 590 m,
Pristajalna razdalja: 391 m,
Pristajalna razdalja nad 15 m visoko oviro: 680 m.
Pilatus PC-12 je večje poslovno turbopropelersko letalo, ki lahko prevaža 9 potnikov:
Vzletna razdalja: 672 m,
Vzletna razdalja nad 15 m visoko oviro: 750 m,
Pristajalna razdalja: 504 m,
Pristajalna razdalja nad 15 m visoko oviro: 690 m.
Diamond DA42 je večmotorno športno letalo:
Vzletna razdalja: 609 m,
Vzletna razdalja nad 15 m visoko oviro: 856 m,
Pristajalna razdalja: 450 m,
Pristajalna razdalja nad 15 m visoko oviro: 768 m.
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Slika 4.12: Vzletne razdalje iz vzletišča Prilozje
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Slika 4.13: Pristajalne razdalje iz vzletišča Prilozje
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Razvoj letališke ploščadi in hangarja
Kljub temu da ima vzletišče dolžino VPS 800 m in ne predstavlja več večjega problema za
prihod letal, je potrebno urediti tudi zgledno ploščad, kjer se lahko letala varno parkirajo.
Zaradi vse slabših vremenskih razmer je potrebno letala hraniti pod streho, tako se izognemo
hudim nevihtam s točo in močnim vetrovom, ki lahko poškodujejo letala ter varne nočitve
letal v času, ko letališče ne obratuje. Zato je v planu narejen poleg že obstoječega hangarja
novi hangar, ki bo omogočal hranjenje večjega števila manjših športnih letal kot tudi večjih
komercialnih in poslovnih letal. Nova betonska letališka ploščad povezuje stari in novi
hangar ter VPS in nam omogoča varno manevriranje letal.

Slika 4.14: Nova letališka ploščad z obstoječim
in novim hangarjem
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Dejavniki in vplivi na vzletno in pristajalno razdaljo na vzletišču
Prilozje
V prejšnjem poglavju smo izračunali vzletne in pristajalne razdalje za suho idealno stezo pri
lepem vremenu, sedaj pa bomo v nadaljevanju pogledali še ostale dejavnike, ki bi lahko
vplivali na vzletno in pristajalno razdaljo na vzletišču Prilozje.
Veter
Pri pristajanju in vzletanju piloti največkrat uporabljajo smer pristajanja in vzletanja v tisto
smer, kjer imajo največjo komponento čelnega vetra. Žal pa veter nikoli ne piha vzdolž steze,
tako so piloti deležni tudi bočnega in hrbtnega vetra, kar pa vpliva negativno na vzletno ali
pristajalno razdaljo.
Vzletanje in pristajanje s hrbtnim vetrom nam podaljšuje potrebno razdaljo za vzlet ali
pristanek. Tako se zmanjša tudi kot vzpenjanja, kar nam povzroča težave pri preletu ovire v
okolice vzletišča. Maksimalna hrbtna komponenta za vzletanje in pristajanje znaša 10 kt, kar
nam poveča vzletno razdaljo za 55 %.
Megla
Megla nam zmanjšuje vidljivost in nam onemogoča varno vzletanje in pristajanje. Ker je
vzletišče certificirano samo za VFR operacije, mora pilot spoštovati zahtevane minimalne
pogoje vidljivosti in ne sme nikoli izgubiti kontakta z zemljo ter se pripeljati v položaj, da
ne ve, kje se nahaja, kar lahko privede do letalske nesreče. V primeru megle je pristajanje in
vzletanje na letališču omejeno oz. prepovedano.
Dež, nevihte in mokra steza
Spomladi in poleti, ko se začne sezona športnega letenja, se začne tudi sezona kratkotrajnih
neviht, ki lahko razmočijo teren in tako nam podaljšajo vzletno ter pristajalno razdaljo za
približno 15-20 %.
V času, ko so na letališču in okolici nevihte, je možno pričakovati močnejše sunke vetra ter
hitro spreminjanje smeri vetra, kar pilotu predstavlja težave pri pristajanju oz. vzletanju pri
manjših hitrostih.
Višina pokošene trave
Idealna vzletno-pristajalna travnata steza naj bi bila pokošena do višine manj kot 5 cm, z
vsakim centimetrom trave se povečuje tudi vzletna in pristajalna razdalja, zato morajo piloti
vzeti v račun tudi faktor višine pokošene trave.
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4.4 Letališče Bovec
Letališče Bovec (LJBO) in mesto Bovec se nahaja na severno-zahodnem delu Slovenije in
je naše eno izmed najbolj turističnih destinacij skozi celotno leto. Skozi celotno sezono
pomladi in poletja je možno uživati v različnih športnih dejavnostih, kot so pohodništvo,
rafting, padalstvo, letalstvo in ostale dejavnosti.
Ker Bovec leži v goratem delu, je njegov dostop z avtomobilom težaven in dolgotrajen, zato
se vsako leto več turistov odloča za dostop z letalskim prometom. Z večanjem letalskega
prometa proti goratemu predelu Bovca se zmanjšuje varnost prihoda in odhoda letal po dolini
reke Soče. V nadaljevanju bom poskušal opisati novo proceduro za prihod in odhod letal iz
oz. proti letališču Bovec.
Letališče Bovec je športno letališče, ki ima travnato VPS dolgo 850 m in se nahaja južno od
mesta Bovec na višini 1417 ft ali 432 m. Primarne dejavnosti na letališču so padalstvo in
jadralno letenje, ki se izvaja nad letališčem Bovec. VPS je usmerjena v smer 07-25, primarna
pristajalna steza je iz smeri 07 in vzletna steza iz smeri 25. Največ prihodov letal je iz smeri
Tolmina in nato proti Kobaridu po dolini reke Soče proti točki Žaga.
Zaradi goratega dela večina pilotov izgubi komunikacijsko zvezo z letališčem Bovec, ki
operira na frekvenci 123,50, tako piloti ne dobivajo nobenih informacij o prometu in so
prepuščeni sami sebi za razdvajanje in varno operiranje po ozki dolini reke Soče.

Slika 4.15 Letalo Pilatus PC-6 v prihodu za stezo 07 v Bovcu
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Razvoj letališke procedure prihoda in odhoda letal
Ker je varnost v letalstvu na prvem mestu, je potrebno zagotoviti varen prihod letal na
letališče in varen odhod iz letališča. Z izgubo radijske zveze se tako poveča nevarnost za
letala, ki so v prihodu in odhodu.
Za varno razdvajanje letal v fazi prihoda in odhoda je potrebno poskrbeti z vpeljavo nove
procedure letenja po dolini reke Soče.

Slika 4.10: Priletna in odletna procedura za letališče LJBO

PROCEDURA PRILETA:
Točke javljanja:
TOLMIN (N46°11'07'' E13°43'57'') višina nad 5000 ft,
KOBARID (N46°14'43'' E13°34'48'') višina nad 4000 ft,
ŽAGA (N46°18'14'' E13°28'53'') višina nad 2500 ft.
Procedura prileta se začne nad obvezno točko javljanja TOLMIN, kjer se nato nadaljuje proti
točki KOBARID, kjer morajo letala preleteti točko na višini 3500 ft in nato nadaljujejo po
desni strani reke Soče proti zadnji točki ŽAGA, kjer mora biti letalo na višini 2500 ft in
pripravljeno za prihod v dolgi finale steze 07.

41

Rezultati

PROCEDURA ODLETA:
Točke javljanje:
ŽAGA (N46°18'14'' E13°28'53'') višina 2500 ft,
KOBARID (N46°14'43'' E13°34'48'') višina 2500 ft,
TOLMIN (N46°11'07'' E13°43'57'') višina pod 4000 ft.
Odletna procedura se začne z vzletanjem s steze 25 proti točki ŽAGA, kjer je minimalna
višina letala 2000 ft. Po preletu točke ŽAGA letalo nadaljuje svojo pot po desni strani reke
Soče proti točki KOBARID in vzdržuje svoj kot najboljšega vzpenjanja ter mora preleteti
točko KOBARID na višini 4500 ft ali več, po preletu točke letalo nadaljuje po desni strani
proti točki KOBARID.

Snemanje procedure za letališče Bovec
Za snemanje procedure smo uporabili letalo Diamond DA40, ki je opremljeno z G1000
sistemom in deluje na enak princip kot v letalu C208, opisan v zgornjem poglavju 4.2.
Priletna procedura
Priletno proceduro smo začeli nad točko TOLMIN na sliki 4.16, kjer smo jo prečkali na
višini 3951 ft in nato nadaljevali proti točki KOBARID na sliki 4.17 na zahtevani višini 3500
ft ter jo preleteli vzporedno z mestom Kobarid. Od točke KOBARID smo začeli s
konstantnim spuščanjem po desni strani reke Soče proti točki ŽAGA do višine 2500 ft, ki se
lepo vidi na sliki 4.18 in nato nadaljevali z desnim zavojem za pristanek v smeri za stezo 07.

Slika 4.16 Priletna procedura nad točko TOLMIN
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Slika 4.17: Prelet vzporedno z mestom KOBARID na višini 3500 ft

Slika 4.18: Točka ŽAGA in prihod za stezo 07
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Na sliki 4.19 je prikazana višina in trend spuščanja proti letališču Bovec. Iz podatkov lahko
razberemo, da sem zadovoljil zahteve, ki so zapisane v procedurah, in s tem nisem ogrožal
varnosti letenja v ozkem delu doline reke Soče.

Slika 4.19 Graf spuščanja v proceduri prihoda za letališče Bovec

Odletna procedura
Odletno proceduro smo začeli nad točko ŽAGA na sliki 4.20 na višini 2100 ft in jo
nadaljevali proti točki KOBARID z najboljšim kotom vzpenjanja, da bi zadovoljil omejitev
nad točko KOBARID, ki zahteva, da jo prečkamo na višini 4500 ft ali več. Nato smo
nadaljevali z vzpenjanjem do točke TOLMIN, kjer smo nato nadaljevali let do željene
destinacije. Celotna procedura se lepo vidi na sliki 4.21.

Slika 4.20: Odletna procedura nad točko Žaga
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Slika 4.21: Celotna odletna procedura z letališča Bovec

Na sliki 4.22 je predstavljen trend vzpenjanja na zahtevane višine, da bi zagotovili zahteve,
ki so zapisane v procedurah.

Slika 4.22 Vzpenjanje v proceduri odleta z letališča Bovec
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5 Diskusija
5.1 Primerjava izračunanega in dejanskega leta LJMB–
LJLJ z letalom C208
Primerjava izračunanega in dejanskega rezultata vzpenjanja na višino 8000 ft

Slika 5.1: Primerjava vzpenjanja izračunanega in dejanskega leta na letalu C208

Na zgornji sliki 5.1 lahko vidimo primerjavo izračunanega leta in leta, ki je bil opravljeno z
istim letalom kot izračunan. Po podatkih vidimo, da je faza vzpenjanja trajala dlje (približno
2 min) kot izračunano vzpenjanje iz priročnika. Razlogov za takšno odstopanje je lahko več:
- začetno vzletanja z manjšo hitrostjo in manjšim kotom vzpenjanja,
- vpliv vetra na različnih višinah (hrbtni veter),
- nestandardna atmosfera,
- dejanska masa letala (razlika ±100 kg),
- omejitve v zračnem letalskem prostoru.
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Primerjava izračunanega in dejanskega rezultata spuščanja iz višine 8000 ft
V grafu (Slika 5.2) spuščanja lahko vidimo, da se je letalo začelo spuščati pred izračunano
točko za spuščanje, ampak ne odstopa toliko od izračunanega kot v primeru vzpenjanja.
Največji razlogi za odstopanje so:
- zahteve kontrole zračnega prometa,
- omejitve v procedurah prileta in prihoda (ILS 30),
- razlika v hitrosti spuščanja (računano z 160 KIAS),
- vpliv vetra na različnih višinah,
- napaka pilotov.

Slika 5.2: Primerjava spuščanje izračunanega in dejanskega leta na letalu C208

5.2 Nadaljnji postopek procedure za letališče Bovec
Z vpeljavo nove procedure na letališče Bovec je potrebno proceduro v nadaljevanju prijaviti
na Kontrolo zračnega prometa Slovenije (KZPS), kjer oni pregledajo in preverijo, ali
procedura zagotavlja vse minimume, ki so predpisani za VFR letenje. S potrditvijo
procedure je le to potrebno posredovati ostalim proizvajalcem letaliških kart, ki s pomočjo
avtorja ali KZPS kreirajo letališko karto, ki je dostopna ostalim pilotom. Z dostopno letališko
karto so tako piloti, ki se odločijo za obisk letališča Bovec, seznanjeni z vsemi ovirami in
predpisi, ki veljajo za letališče Bovec.
V proceduro je potrebno vpisati še zaznamke, ki opozarjajo pilote o aktivnostih in
nevarnostih na letališču, kot so:
- padalske aktivnosti nad letališčem,
- letenje jadralnih letal v okolici letališča,
- vzletanje in jadranje jadralnih padalcev iz okoliških hribov,
- v primeru zgrešenega prihoda letala se uporablja desni šolski krog za stezo 07,
- ptice v prihodu za stezo 07.

48

Diskusija

5.3 Diskusija vzletišča Prilozje
Vzletišče z VPS dolžine 800 m je dovolj dolgo za operiranje manjših športnih letal, ki pa
morajo še vedno upoštevati faktorje vremena in letalskih zmogljivosti za varno vzletanje in
pristajanje na vzletišču Prilozje.
Z razvojem VPS je sedaj možen hiter razvoj ostalih športnih in komercialnih operacij, kot
so:
- padalstvo,
- jadralno letenje,
- panoramsko letenje.
Nadaljnji razvoj vzletišča
S konstantnim razvojem in sodelovanjem med ostalimi aeroklubi ter pravnimi institucijami
(Agencija za civilno letalstvo, ministrstva …) ter aktivno vključevanje v financiranje iz
evropskih sredstev za razvoj vzletišč in letališč v Evropi, se ponuja nadaljnja možnost
razvoja vzletišča, kot je:
- prehod z vzletišča na letališče (ICAO: LJBK),
- podaljšanje VPS,
- asfaltiranje VPS,
- razvoj novih procedur za vzletanje in pristajanje letal (VOR, ILS, NDB),
- razvoj novih infrastruktur na vzletišču,
- dodatni razvoj turistične ponudbe na vzletišču in v okolici,
- razvoj gospodarstva v Beli krajini.
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6 Zaključki
V diplomskem delu smo analizirali vzpenjanje in spuščanje letala Cessna C208 za notranje
lete, kjer smo se osredotočili tudi na manjša športna letališča in vzletišča v Sloveniji.
Povzamemo lahko:
1. Z izračunom iz letalskega priročnika in primerjalnim letom z letalom Cessna C208,
smo ugotovili, da prihaja do minimalnih razlik v različnih fazah leta, te pa niso tako
velike, da bi potrebovali nadaljnjo raziskavo in razvoj z vidika varnosti letenja.
2. Z novejšo tehnologijo in z natančnimi vremenskimi napovedmi in meritvami lahko
z različnimi aplikacijami planiramo svoj let za natančne planirane podatke, ki pa
temeljijo na izračunanih podatkih iz letalskih priročnikov.
3. Zaradi odstopanja računanega leta in dejanskega leta se v procesu planiranja goriva
uporablja dodatnih 5–6 % goriva za nepričakovane dogodke, kot so nenadna
sprememba vremena, vetra, nepričakovano odstopanje od rute zaradi separacije letal
in vodenja letalske kontrole zračnega prometa ter odstopanja izračunanega leta od
dejanskega.
4. Pri izračunu vzletnih in pristajalnih razdalj smo ugotovili, da je vzletišče z dolžino
VPS 800 m dovolj varno za izvajanje športnih in komercialnih letov manjših športnih
letal.
5. Z vpeljavo nove priletne in odletne procedure na letališču Bovec lahko tako
zmanjšamo število letalskih nesreč, ki jih je bilo v zadnjih letih preveliko. Z dobrimi
in dostopnimi informacijami o procedura na letališču lahko pilotom omogočimo
varno letenje.
Z razvojem manjših letališč in vzletišč v Sloveniji se nam odpira možnost razvoja letalstva
v državi, ki nam ponuja razvoj turizma in gospodarstva v Sloveniji. Z vstopom Slovenije v
Šengensko območje Evropske unije tako večina držav nima problemov s prihodom letal na
manjša športna letališča in vzletišča, ne da bi pred tem naredila carinski postopek na enem
od mednarodnih letališč v državi, kar pilotom in turistom privarčuje čas in denar.
Notranji leti v državah so v Evropi in po svetu razviti že mnogo let. Po zgledu ostalih
evropskih državah je razvoj notranjega letalskega prometa v Sloveniji možen s pomočjo
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ostalih državnih in nedržavnih organov ter evropskimi sredstvi za razvoj prometa in turizma.
Zaradi majhnosti države je vprašanje, koliko bi ljudje zamenjali cestni promet za letalski
promet z namenom hitrega in učinkovitega potovanja po državi. Največji potencial razvoja
prometa vidim z vidika turizma v sezonskem pomladanskem in poletnem času, ko se število
tujih turistov povečuje in se vremenske razmere izboljšajo za lete z manjšimi letali. Hitra in
učinkovita povezava z mednarodnega letališča do ostalih manjših športnih letališč oz. do
njihovih končnih destinacij omogoča izogibanje cestnemu prometu in kaosu v cestnem
prometu v Sloveniji, ko se preko sezone nabere ogromno število avtomobilov na avtocestah
in mejnih prehodih z državo.
Kot predlog za nadaljnje delo bi predlagal vpogled in analizo ostalih letališč v Sloveniji z
vidika varnosti letalskega prometa (procedure, stanje VPS, nadaljnji razvoj itd.).
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