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Sistem za avtomatsko uravnavanje aerodinamičnih sil je v letalo vgrajen z namenom, da
razbremeni mehanske napetosti na vodila in servomotorje, preko katerih avtopilot odklanja
primarne krmilne površine. Problem nastane v fazah vzletanja in pristajanja, ko se sistem
za avtomatsko uravnavanje aerodinamičnih sil občasno izklopi. Kot posledico na
komandnem volanu takrat občutimo večjo silo, prav tako pa močno obremenjujemo
celoten sestav krmilnih površin. Podrobno smo pregledali zgradbo krmilnega sistema in
delovanje avtopilota na letalu CRJ 900. Pregledali smo povezanost primarnih in
sekundarnih krmilnih površin letala. Lotili smo se iskanja rešitev za odpravljanje napake.
Pri tem smo našli vzroke za nastanek napake in ugotovili njen negativni vpliv na
koordiniranost leta. Našli smo tri rešitve, dve enostavnejši in eno kompleksnejšo. Ročno
uravnavanje sil in ponovni zagon sta se izkazala kot ustrezni rešitvi, ki sta kasneje uspešno
delovali tudi v praksi. Stroškovno najbolj neugodna rešitev v praksi ni bila preizkušena, saj
bi moral postopek začeti proizvajalec letala CRJ 900.
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Abstract
UDC 629.7.062:629.7.025(043.2)
No.: VS I/710

Problem with disconnection of the system for automatic trim of
aerodynamic forces on the primary flight control surfaces of the CRJ 900
airplane
Miha Prešeren

Key words:
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elevators
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flaps
autopilots
airplanes

System for automatic trim of aerodynamic forces is installed on the airplane to prevent
mechanical overstressing of servo and flight control cables which are used by the autopilot
to deflect airplane's primary flight control surfaces. The problem appears when the system
for automatic trim of aerodynamic forces occasionally disconnects itself, particularly
during two phases of flight, the initial climb and the final approach. As a consequence,
higher forces are felt on the control column, and higher loads are acting on the whole
construction of the flight controls system. We have taken a closer look at design of the
flight controls system and the operation of autopilot on the CRJ 900 airplane. We have
explained the connection between primary and secondary flight controls surfaces of the
airplane. We have tried to figure out possible solutions on how to prevent this promblem
from happening again. In the meantime we discovered the reason of this problem and it's
negative impact on airplane's coordinated flight. We found three solutions, first two
solutions are more simple and the third one is complex. Manual trimming of aerodynamic
forces and reset of the flight controls computer are more practical and had been tested in
real during a real operation of the airplane and both of them had solved a problem. The
most expensive solution has not been tested, because the initiation of this solution would
have to be started by the manufacturer.
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1 Uvod
1.1 Ozadje problema
Letalstvo je ena od najbolj dinamičnih in hitro razvijajočih se panog. Še na začetku 20.
stoletja so ljudje poskušali leteti le s preprostimi letali, večinoma narejenimi iz lesa in
povezanimi z vrvmi. V manj kot pol stoletja so se začela proizvajati velika, udobna in hitra
letala, ki na svoj krov sprejmejo več sto potnikov. Pogoji, v katerih letalo deluje, so se od
samih začetkov zelo spremenili. Za ekonomičnost in manjšo porabo goriva letimo na višjih
višinah, kjer človek zaradi premajhnega parcialnega tlaka kisika v zraku brez pomoči
sistemov na letalu ne bi mogel preživeti. Hitrosti, pri katerih se skozi zrak giblje letalo, na
površine ustvarjajo tako velik skupni tlak, da krmiljenje z vrvjo kot včasih ne bi bilo
mogoče.
Kompleksna letala imajo za podporo delovanja v takšnih okoliščinah vgrajeno veliko
sistemov. Nekateri so za sposobnost samega leta bolj, nekateri pa manj kritični. Eden
izmed bolj kritičnih je krmilni sistem, ki zagotavlja manevriranje letala v prostoru.
Podporni sistem krmilnemu, pa je avtomatsko uravnavanje aerodinamičnih sil na primarne
krmilne površine. Pilota razbremeni, z manjšanjem mehanskih napetosti na celoten sestav
pa podaljšuje življenjsko dobo vseh elementov krmilnega sistema.

1.2 Cilji
Cilji tega diplomskega dela so, da najdemo rešitve, s katerimi bomo preprečili nedelovanje
avtomatskega sistema za uravnavanje sil na primarnih krmilnih površinah in poleg rešitev
poiščemo tudi vzrok, zakaj do te napake pride. Zanima nas, kakšen vpliv na koordiniranost
leta bo imel izklop obravnavanega sistema. Po pregledu zgradbe krmilnega sistema bomo
poskušali najti prostor za izboljšavo, kjer bi se napaka lahko preprečila.
Tveganje je, da se pri kateri od ponujenih možnih rešitev ne bo moglo izvesti poskusa v
normalni operaciji, saj je poseganje v konstrukcije letal potrebna privolitev glavnega
proizvajalca in certifikacija vseh sprememb, ki bi jih želeli narediti.
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2 Osnovna teorija o krmiljenju letala
2.1 Sile med letom
Letalo večino časa leti na velikih višinah v režimu križarjenja (angl. cruise). Gibanje je
enakomerno in nepospešeno. Če predpostavimo, da je na potovalni višini brezvetrje, na
zrakoplov delujejo štiri sile, kot je prikazano na sliki 2.1. Sila vzgona (Fvz), teže (Fg), upora
Fu) ter potiska (Ft).
Sila teže ima prijemališče v masnem središču (angl. center of gravity) in deluje navpično v
smeri tal. Prijemališče sile vzgona je v aerodinamičnem centru (angl. center of pressure).
Deluje v nasprotno smer sile teže, pravokotno na tok zraka, skozi katerega se giblje letalo.
Pozicija teh točk skozi let ni enaka, pač pa se spreminja glede na več dejavnikov, npr.
sprememba skupne mase, hitrosti, vpadni kot krila itd. [1].
Skupni upor (angl. total drag) letala je seštet iz upora profila in induciranega upora kot
posledica proizvajanja sile vzgona. V veliki meri je torej odvisen od oblike trupa in kril.
Potisk je reakcijska sila, ki omogoča premikanje v vodoravni smeri. Deluje po t. i. premici
potiska (angl. thrust line). Njeno lego določa pozicija motorjev.

Slika 2.1: Sile, ki delujejo na letalo med letom [1]
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Ker prijemališča vseh sil niso v isti točki, je rezultat tega rotacija okoli posameznih osi
zrakoplova.

2.2 Osi letala
Letalo rotiramo okoli treh osi, kot je prikazano na sliki 2.2. Do rotacije lahko pride naravno
zaradi prijemališč sil v različnih točkah, lahko pa jo povzroči pilot z odklonom krmilnih
površin.

Slika 2.2: Osnovne osi letala [1]

Poznamo vzdolžno (angl. longitudinal), prečno (angl. lateral) ter navpično (angl. vertical)
os. Z rotacijo okoli prečne osi dosežemo, da letalo preide v spuščanje oziroma vzpenjanje.
Naravna tendenca je odvisna od medsebojne lege masnega sedišča in prijemališča
aerodinamičnih sil. Če slednje na vzdolžni osi leži med nosom letala in masnim središčem,
pomeni, da bo imel letalnik naravno tendenco vzpenjanja. Naravno tendenco spuščanja
dosežemo, če prijemališče aerodinamičnih sil leži med masnim središčem in repom letala.
Pilot vrtenje okoli prečne osi doseže z odklonom višinskega krmila [1].
Pri rotaciji okoli vzdolžne osi pri letalu dosežemo nagib, ki je predpogoj za zavijanje med
letom. Pilot mora za dosego nagiba preko komand v pilotski kabini odkloniti krilca (angl.
aileron). Če pogledamo proti središču zavoja, se krilca na notranjem krilu odklonijo
navzgor, na zunanjem krilu pa navzdol. Na notranjem krilu s tem povzročimo zmanjšanje
vzgona, na zunanjem pa povečanje. Rezultat tega je nagib oziroma rotacija okoli vzdolžne
osi.
Okoli navpične osi letalo vrtimo s pomočjo smernega krmila (angl. rudder). Pilot ga
odkloni s pomočjo pedal v pilotski kabini. Z njim dosežemo, da je zavoj koordiniran, kar
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pomeni, da letalo ne drsi iz ali v središče zavoja. S smernim krmilom si pomagamo tudi ob
odpovedi motorja ali med pristajanjem, ko piha močan bočni veter in veliki nagibi niso
dovoljeni.

2.3 Primarne in sekundarne krmilne površine
Primarne krmilne površine smo omenili že v prejšnjem podpoglavju o rotaciji okoli osi.
Namenjene so osnovnemu gibanju letala okoli svojih osi in s tem manevriranju letala v
zraku, deloma pa tudi med vožnjo po voznih stezah in letališki ploščadi. S krilci, ki so
sestavni del kril, letalo nagibamo in ga rotiramo okoli vzdolžne osi. S smernim krmilom, ki
je del vertikalnega stabilizatorja oziroma repa letala, spreminjamo smer okoli navpične osi.
Smer, v katero je letalo obrnjeno, določimo glede na 360-stopinjsko kompasno rožo, in
sicer kamor kaže vzdolžna os. Vzpenjanje in spuščanje letala kontroliramo z višinskim
krmilom (angl. elevator), ki je sestavni del fiksnega horizontalnega stabilizatorja, prav tako
na repu letala. Poznamo vsaj dve izvedbi. Prva možnost je, kot smo že prej omenili, da je
višinsko krmilo le zadnji gibljivi del stabilizatorja. Druga možnost pa je, da se premika
celoten horizontalen stabilizator, kar je tudi veliko bolj učinkovita izvedba, saj je površina
večja. Na ta način se proizvede več sile vzgona, ki je potrebna za prehod v režim
vzpenjanja oziroma spuščanja. Da bi bile primarne krmilne površine čim bolj učinkovite,
so vse locirane čim dlje od masnega središča. Tako dobimo veliko ročico in s tem velik
moment.
Poznamo tudi združevanje dveh krmilnih površin v eno. S tem reduciramo upor, saj
zmanjšamo število površin, ki so izpostavljene zračnemu toku. Poznamo tri izvedbe, ki se
uporabljajo. Prvo kombinacijo krmilnih površin dobimo ob združitvi krilc in višinskega
krmila in jo imenujemo elevon. Z elevoni krmarimo letalo okoli vzdolžne in prečne osi.
Drugo kombinacijo dobimo z združitvijo smernega in višinskega krmila in dobimo
ruddervator. Z njim krmarimo okoli navpične in prečne osi. Opazimo ga lahko pri številnih
vojaških (lovskih) letalih, saj ima značilno obliko črke V. Tretja kombinacija je združitev
horizontalnega stabilizatorja in krilc. V tem primeru stabilizator ni fiksen. Gibati se mora
celotna plošča. Če se obe strani stabilizatorja odklonita v isto smer, dobimo rotacijo okoli
prečne osi. Kadar se obe strani stabilizatorja odklonita v nasprotnih si smereh, dobimo
rotacijo okoli vzdolžne osi.
Pod sekundarne krmilne površine uvrščamo zakrilca (angl. flaps), predkrilca (angl. slats),
zračne zavore (angl. speed brakes) ter naprave za uravnavanje aerodinamičnih sil na (angl.
trimming devices). Večino sekundarnih površin uporabljamo z namenom povečanja sile
vzgona (angl. high lift devices) [2]. Za učinkovitost katerikoli krmilnih ploskev na letalu je
treba plošče odklanjati proti zračnemu toku. Posledica vsakršne motnje obtekanja zraka ob
aerodinamičnem telesu rezultira s povečanjem zračnega upora. Katere sekundarne površine
ima posamezno letalo, je odvisno predvsem od velikosti letala, hitrosti in pa
kompleksnosti. Komercialno letalo leti hitro, sile in tlaki, ki delujejo na aerodinamične
površine, so zato veliko večji od sil in tlakov, ki ga občuti na primer športno štirisedežno
letalo. S tem razlogom se sekundarne krmilne površine glede na letalo razlikujejo v
kompleksnosti, velikosti in načinu, kako so gnane oziroma s pomočjo kakšnih sistemov jih
odklanjamo.
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V sliki 2.3 so prikazane vse krmilne površine na komercialnem potniškem letalu. Z rdečo
barvo so pobarvane primarne površine. Sekundarne površine so pobarvane z modro in
rumeno barvo.

Slika 2.3: Krmilne površine letala [2]

2.4 Naprave za povečanje vzgona
Aero profil krila spominja na obliko kapljice, ki ima med naravnimi oblikami najmanjši
koeficient upora in najboljšo aerodinamično obliko. S tako izdelavo z obtekanjem zraka
med letom dobimo Bernoullijev efekt. Ker je zgornja stran krila bolj ukrivljena kot
spodnja, na zgornji strani dosežemo višjo lokalno hitrost zračnega toka, tlak pa se lokalno
zniža. Spodnja površina krila ima torej višji tlak, ki ima tendenco gibanja v smeri nižjega
tlaka, kar pomeni navzgor. Dobimo silo vzgona, ki pa v aerodinamičnem središču krila
deluje navpično v nasprotni smeri sile gravitacije, pravokotno na relativni zračni tok, skozi
katerega leti letalo [1]. Silo vzgona, izraženo v [N], izračunamo po enačbi (2.1).
1

𝐹VZ = 2 ∙ 𝜌 ∙ 𝑣 2 ∙ 𝐶L ∙ 𝐴

(2.1)

Na silo vzgona vpliva gostota zraka (ρ), izražena v [kg/m3]. Gostota zraka se z nižanjem
zračnega tlaka z višino znižuje. V enačbi upoštevamo tudi hitrost, izraženo v [m/s]. Pri
vzletanju na letališčih z nižjo nadmorsko višino bomo lahko vzleteli z nižjo hitrostjo kot na
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letališčih z visoko nadmorsko višino. Brez hitrosti ne zagotovimo zadostnega obtekanja
zraka okoli krila in s tem razlike v lokalnih tlakih med zgornjo in spodnjo površino krila.
Koeficient vzgona (CL) je odvisen od vpadnega kota in profila krila. Koeficient lahko do
neke meje povečujemo s tem, ko izvlečemo pred- in zakrilca ter profil nekoliko ukrivimo.
Zrak bo krilo obtekal s še večjo hitrostjo in nastala bo večja razlika v tlakih med zgornjo in
spodnjo površino krila, kar rezultira v povišanju sile vzgona. Vpadni kot krila glede na
zračni tok lahko povečujemo do kritičnega kota. Na tej točki zrak ne bo mogel več obtekati
površine, tok na zgornji površini krila pa se bo pretrgal in ustvarjati se bodo začeli vrtinci
oziroma bomo namesto laminarnega dobili turbulentni tok. S tem se bo upor znatno
povečal in sila vzgona se bo porušila. Kritični vpadni kot krila lahko povečamo s
predkrilci. Površina krila, izražena v [m2], se spreminja s konfiguracijo naprav za
povečevanje vzgona [1].

2.4.1 Predkrilca
Predkrilca so naprava, ki ima aerodinamičen profil in so pripeta na sprednji rob krila.
Vzgon letalu povečajo s tem, da na zgornjo površino krila s pomočjo podtlaka preusmeri
tok zraka iz spodnje strani. Mejna plast na zgornji površini krila tako dobi dodatno
kinetično energijo, kot je vidno na sliki 2.4. Ker smo energijo dodali, se separacija
zračnega toka na krilu zakasni, mi pa lahko vpadni kot krila dodatno povečamo. Predkrilca
uporabljamo predvsem pri nizkih hitrostih med vzletanjem in pristajanjem. Ko je letalo v
režimu križarjenja, so hitrosti velike, izvlečena predkrilca pa bi povišala silo upora.
Najboljša izvedba so torej predkrilca, ki jih lahko uvlečemo in izvlečemo v različnih fazah
leta.
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Slika 2.4: Predkrilca [1]

V naslednji sliki 2.5 je predstavljen graf koeficienta vzgona (CL) v odvisnosti od vpadnega
kota krila. Čisto krilo ponazarja modra črta, krilo z uporabo predkrilc pa rdeča prekinjena
črta. Na grafu lahko vidimo, da predkrilca z dodano kinetično energijo zgornji površini
krila preložijo točko odcepitve laminarnega toka na večji vpadni kot in s tem zagotovijo
večji koeficient vzgona.

Slika 2.5: Graf koeficienta vzgona v odvisnosti od vpadnega kota krila [1]
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2.4.2 Zakrilca
Naprave za povečevanje sile vzgona uporabljamo predvsem z razlogom, skrajšati vzletno
in pristajalno razdaljo na stezi. Če je vzgonska sila nasprotna sili teže, pomeni, da ob
dodani sili vzgona lahko povečamo tudi silo teže in letalu dodamo maso, kot so potniki,
tovor ali gorivo. Pot, ki jo letalo opravi po stezi, je odvisna od hitrosti. Če pogledamo
enačbo (2.1), ugotovimo, da bomo ob konstantni gostoti zraka, ob znižanju hitrosti
potrebovali maksimalen koeficient vzgona CLmax. Odvisen je od ukrivljenosti
aerodinamičnega profila. Bolj kot je profil ukrivljen, večja je razlika v lokalnih tlakih med
zgornjo in spodnjo površino in koeficient vzgona se povečuje, dokler ne doseže
maksimalne vrednosti.
Za komercialne lete želimo letalo, ki nas bo hitro prepeljalo na cilj. Idealno krilo bi bilo
tanko, puščičasto in s čim manj ukrivljenim aerodinamičnim profilom. Tanko krilo
zmanjša upor profila, ki čelno gleda v tok zraka. Oblika puščice je zaželena, ker je
efektivni vektor hitrosti zračnega toka manjši od skupnega vektorja hitrosti. To pomeni, da
lahko letimo hitro, ne da bi pri tem presegli lokalno nadzvočno hitrost na krilu.
Ukrivljenost aerodinamičnega profila mora biti čim manjša, saj zaradi Bernoullijevega
efekta prav tako lahko dosežemo lokalno nadzvočno hitrost. Tej se želimo izogniti, ker se
ob tako hitrem toku začnejo ustvarjati vrtinci, upor na krilu, zasnovanem za podzvočno
letenje, pa se znatno poviša. Velikost sile vzgona se posledično zmanjša. Krilo mora biti
torej med fazami leta, kjer je hitrost nizka čim bolj, med križarjenjem z veliko hitrostjo pa
čim manj ukrivljeno. Konstrukcijska rešitev za to so zakrilca. Zakrilca so naprava za
povečanje vzgona, ki je pripeta na zadnji rob krila. Površino zakrilc je možno odkloniti
navzdol. S tem povečamo ukrivljenost aerodinamičnega profila. Za razliko od predkrilc, ki
nam zagotovijo le več vzgona, pa zakrilca uporabljamo tako za večanje vzgona kot tudi
večanje upora. Sila, ki bo prevladovala, je odvisna od odklona zakrilc navzdol, v tok
zraka, ki obteka spodnjo površino krila. Napravo je možno izvleči v več stopnjah, in sicer
se začetne stopnje uporabljajo predvsem za vzletanje na primer stopnja 1 (odklon 8˚) in 2
(odklon 20˚), višje stopnje kot so stopnja 3 (odklon 30˚) in popolnoma odklonjena zakrilca
(odklon 45˚) pa se uporabljajo za povišanje sile upora in znižanje hitrosti letala na
pristajanju.
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Zakrilca se pri športnih letalih izvlačijo mehansko ali s pomočjo električnega pogona, na
večjih in hitrejših letalih pa s pomočjo hidravličnega sistema. Na obeh, tj. levem in desnem
krilu, se morajo izvleči simetrično, da ne bi prihajalo do razlike v uporu in vzgonu med
levim in desnim krilom in posledično neželenim zavijanjem letala. Najpogostejša izvedba
zakrilc na komercialnih letalih je prikazana na sliki 2.6.

Slika 2.6: Zakrilca [1]

Na sliki 2.6 so prikazana zakrilca s tremi konvergentnimi prazninami, ki ne proizvajajo
tako veliko upora kot denimo ostale izvedbe. Z vmesnimi presledki med površinami
namreč podobno kot pri predkrilcih dodamo kinetično energijo zračnemu toku na zgornji
strani, kar povečuje vzgon.

2.5 Umetno ustvarjanje sile na komandni volan
Športno štirisedežno letalo je ustvarjeno za letenje na manjših višinah in tudi nižjih
hitrostih. V režimu križarjenja lahko od letala take kategorije pričakujemo potovalno
hitrost približno 180 km/h. Krmilne površine so s komandnim volanom povezane preko
kablov. Na volanu ob odklonu površine pilot občuti tlak, ki ga ustvarja zračni tok na
odklonjeno ploskev in s tem dobi povratno informacijo, kako velik je odklon. Bolj kot je
ploskev odklonjena, večja bo sila, ki deluje na površino in pilot bo volan težje premikal.
Letalo skupni tlak, ki je sestavljen iz statičnega tlaka na trenutni višini in dinamičnega
tlaka ob gibanju zrakoplova, zaznava s tako imenovano Pitot cevjo. Na krmilne površine
torej vpliva dinamični tlak.
Potniška letala so veliko večja, kompleksnejše grajena in njihova potovalna hitrost je zelo
velika. V križarjenju lahko letalo takšne kategorije doseže tudi okoli 900 km/h. Zračni tok,
ki obteka krila, je zaradi Bernoullijevega efekta še hitrejši, včasih se lokalna hitrost približa
celo hitrosti zvoka. Če bi bile krmilne ploskve le s kabli povezane s komandnim volanom,
bi bilo premikanje volana praktično nemogoče. Pilot sam ne bi imel dovolj moči, da
nasprotuje silam, ki jih na površino ustvarijo tako velike hitrosti. Za krmiljenje letala zato
uporabljamo hidravlični sistem. Tlak v hidravličnem sistemu je tako velik, da zlahka
odklanja ploskve v tok zraka, poleg tega pa se izognemo še potencialni nevarnosti, da bi se
kabli ob takih obremenitvah pretrgali ali postali ohlapni zaradi prevelikih nihanj v
obremenitvah kabla v različnih fazah leta.
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Slika 2.7: Povezava hidravličnega sistema in krmilnih površin [3]

Zaradi varnostnih razlogov so pomembnejši sistemi v letalih podvojeni ali celo potrojeni.
Hidravlični sistem na letalu CRJ 900 je potrojen (slika 2.7). Vsak izmed treh sistemov pa
ima tudi možnost upravljanja s hidravličnimi cilindri na krmilnih ploskvah in s tem
kontrolo letala. Z uporabo hidravličnih cilindrov za premikanje krmilnih površin smo
izgubili direkten občutek o velikosti sil na volanu. Posledično lahko ukažemo preveliko
rotacijo okoli katerih od osi in letalo spravimo ven iz stabilnega položaja. S preveč
ekstremnimi manevri tvegamo poškodbe tako potnikov kot tudi same konstrukcije letala.
Da se izognemo takim manevrom, je v sistem treba vstaviti napravo, ki nam bo ustvarila
umeten občutek sile na volanu. Naprava za ustvarjanje umetne sile na komandni volan
(angl. Artificial feel unit) (slika 2.8) ne ustvari povsem enako velike sile, saj bi bilo to z
vidika težavnosti manevriranja nesmiselno. Ustvari sorazmerno veliko silo glede na hitrost
letala in odklon krmilne površine.
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Slika 2.8: Naprava za umetno ustvarjanje sil na volan [2]

Naprava na sliki 2.8, ki služi za ustvarjanje sile na komandnem volanu ob premikih
horizontalnega stabilizatorja, vsebuje tako vzmet in hidravlični aktuator. Vzmeti
uporabljamo pri majhnih hitrostih, ko so sile na površine še majhne in ne potrebujemo tako
natančne povratne informacije o odklonih. Ko se hitrost veča, potrebujemo napravo, ki
nam bo podala natančnejšo povratno informacijo in tako preprečila, da bi z manevri in
pospeški ogrozili konstrukcijo. Za letenje z večjimi hitrostmi uporabljamo hidravlične
aktuatorje.
Na začetku podpoglavja smo omenili, da je za ustvarjanje umetne sile pomemben
dinamični zračni tlak. Za izračun bomo uporabili enačbo (2.2).
1

1

2

2

𝑝d = 𝑝sk − 𝑝 = (𝑝 + ∙ 𝜌 ∙ 𝑣2 ) − 𝑝 = ∙ 𝜌 ∙ 𝑣2

(2.2)

Dinamični tlak lahko izračunamo, ko nam je poznan skupni tlak psk in statični tlak p. Oba
sta izražena v [Pa]. Skupni tlak je odvisen še od gostote, izražene v [kg/m3] in hitrosti,
izražene v [m/s].
Na sliki 2.8 vidimo, da je komandni volan s sistemom za umetno ustvarjanje sile povezan
tako, da se vsakič, ko pilot ne odkloni volana, ta vrne v nevtralni položaj. Vse ustvarjanje
umetne sile se začne v računalniku sistema (angl. feel computer). Informacijo o
dinamičnem tlaku dobimo tako, da v ohišje, kjer je prostor na polovici ločen z membrano,
v spodnjo polovico dovajamo statični tlak, v zgornjo polovico pa totalni tlak, ki je
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sestavljen iz dinamičnega in statičnega tlaka. Membrana, ki ima nase pripet bat, se bo tako
premikala le, ko bo prisoten dinamični tlak. Ta bo ustvarjal silo, sorazmerno hitrosti
zračnega toka, navzdol, ki bo delovala na dve vzmeti. Ena vzet, ki je v ohišju z membrano,
bo vplivala direktno na odklon celotnega stabilizatorja, druga vzmet pa je vgrajena nad
merilni ventil (angl. metering valve). Če je sila na drugo vzmet dovolj velika, bo ta preko
razbremenilnega ventila (angl. relief valve) potisnila horizontalne površine ter njihovo
vzmet navzdol in odprla zaporo dovoda hidravlične tekočine v merilni ventil. Hidravlična
tekočina bo v merilni ventil pritekala toliko časa, da se navzdol delujoča sila na
horizontalne površine ne izniči [2].
Ko pilot premakne komandni volan, mora bat v hidravličnem valju pomakniti navzgor. Pri
tem mora nasprotovati in premagati hidravlični tlak, ki ga v valj dobimo preko hidravlične
tekočine, ki steče iz merilnega ventila. Tako izgleda sistem za umetno ustvarjanje sile na
komandni volan na kompleksnih in hitrih potniških letalih.
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3 Letalo CRJ 900
3.1 Osnovni podatki o letalu
Canadair Regional Jet 900 ali s krajše CRJ 900 (slika 3.1) je proizvod kanadskega
proizvajalca letal Bombardier. Gre za ozkotrupno letalo, ki lahko na krov sprejme do 90
potnikov. Ozkotrupno letalo pomeni, da so sedeži razporejeni v dveh kolonah, ki jih loči en
hodnik. Opravlja lete na kratkih ter srednje dolgih progah, predvsem z namenom
regionalne operacije. Ima dva motorja, ki sta montirana v zadnjem delu letala, pod repom.
Zrakoplov spada v kategorijo nizkokrilcev, kar pomeni, da ima krila pod trupom.
CRJ 900 je del družine letal, katere osnovni model je CRJ 700. Osnovni model so za
potrebe trga nato podaljševali ter dodali še različici 900 in 1000. Prvi let različice 900 je bil
opravljen 21. februarja 2001. Bombardier je poleg klasičnega modela ponudil tudi opciji
ER oziroma podaljšan doseg (angl. Extended Range) in LR oziroma dolgi doseg (angl.
Long Range), ki sta omogočala lete na daljše razdalje.

Slika 3.1: Letalo CRJ 900
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Letalo je certificirano za veččlansko posadko, let se opravlja z dvema pilotoma. Skozi
celoten let se operacija izvaja in nadzira iz pilotske kabine (slika 3.2).

Slika 3.2: Pilotska kabina

Vsi splošni podatki in mere CRJ 900 so navedene v preglednici 3.1.
Preglednica 3.1: Tehnični podatki letala Canadair Regional Jet 900 [4]
Tehnični podatek
Sedeži
Doseg [km]
Dolžina [m]
Višina [m]
Razpon kril [m]
Površina kril [m2]
Premer trupa [m]
Maksimalna vzletna masa (MTOM) [kg]
Maksimalna pristajalna masa (MLM) [kg]
Maksimalni koristni tovor [kg]
Maksimalna potovalna hitrost [km/h]
Maksimalna operativna višina [m]
Vzletna dolžina (SL, ISA) pri MTOM [m]
Pristajalna dolžina (SL, ISA) pri MLM [m]

CRJ 900
do 90
2500, ER: 2950, LR: 3385
36,40
7,51
24,85
70,61
2,69
37995
34065
10319
881
12500
1778
1596

Legenda: SL = višina morja, ISA = mednarodna standardna atmosfera (na 0 m nadmorske višine: T = 15℃, p = 1013,25 hPa, ρ = 1,225
kg/m3)
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3.2 Sestava sistema za krmiljenje
Letalo ima konvencionalne kontrole leta. Na pilotovi (levi) in kopilotovi (desni) strani
kabine so komandni volan, palica ter pedala. Z njimi pomikamo krmilne površine preko
hidravličnega ali električnega sistema. Površine se prav tako razdeljene v primarne ter
sekundarne.
Primarne krmilne površine na tem letalu so krilca (aileroni), višinsko krmilo, smerno
krmilo in večnamenske zračne zavore. Sekundarne krmilne površine pa so predkrilca in
zakrilca, zemeljske zračne zavore, večnamenske zračne zavore, trim horizontalnega
stabilizatorja ter trim krilc in smernega krmila. Vse primarne površine so povezane s
komandami prek kablov, škripcev, drogov in ročic, ki prenašajo ukaze pilotov na enoto
hidravličnega sistema za odklanjanje kontrol ali PCU (angl. Powered Control Unit).
Večnamenske zračne zavore so površine na zgornji površini kril. Na vsakem krilu sta dve
plošči, ki se odklanjata tako, da večata čelno površino proti toku zraka in s tem povečujeta
upor. Uporabljamo jih ob pristanku, da najprej zmanjšujemo in se nato popolnoma
znebimo sile vzgona. Pomagajo nam tudi pri zmanjševanju hitrosti, ko se letalo spušča iz
višine križarjenja na pristajanje ter kot pomoč krilcem za nagibanje. Za zračne zavore in
stabilizator ima letalo dve kontrolni enoti ali SSCU (angl. Spoilers Stabilizer Control
Unit), ki poleg zračnih zavor avtomatsko nadzira še trim horizontalnega stabilizatorja,
ustvarjanje umetne sile na komandnem volanu ter velikost odklona smernega krmila.

3.2.1 Krilca
Premikanje krilc je omogočeno preko dveh neodvisnih sistemov za nadziranje nagiba. Na
pilotovi strani v osnovi nadziramo krilca na levem krilu, na kopilotovi strani pa desna
krilca. Ta so med seboj povezana (slika 3.3), zato z odklonom krilc na eni strani
koordinirano in simultano odklonimo tudi tista na drugi strani. Dva neodvisna sistema sta
na letalu vgrajena iz varnostnih razlogov. V primeru blokade ene strani (pilotove ali
kopilotove), ne bomo ostali brez možnosti krmiljenja okoli vzdolžne osti letala. Pilot, ki
ima svoj volan blokiran, bo predal nadzor nad letalom pilotu, ki ima volan prosto gibajoč
in lahko manevrira z letalom.
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Slika 3.3: Sestava krmilnega sistema (rotacija okoli vzdolžne osi) [3]

Ko odklonimo komandni volan na katerikoli strani, preko navorne cevi in škripcev
pomaknemo kable in s tem pošljemo ukaz v PCU. Kot vidimo na sliki 3.3, ima vsako
krilce dve PCU-enoti. Enoti krilca ne le odklanjata, temveč ga tudi obdržita v izbrani
poziciji. Na tleh s tem preprečita morebitno opletanje ploskev zaradi sunkov vetra.
Med štirimi večnamenskimi zračnimi zavorami (ena notranja in ena zunanja na vsakem
krilu) in komandnim volanom ni direktne povezave s kabli. Ukaz na komandnem volanu
generira električni signal, ki je poslan v kontrolni enoti SSCU 1 in 2. Moduli kontrolnih
enot nato skupaj s prejetimi informacijami iz še nekaterih drugih sistemov regulirajo
odklanjanje večnamenskih zračnih zavor. Te premika po en PCU na površino. Ker
pomagajo pri nagibanju in zaviranju, razbremenijo krilca in upogibanje kril.
Dušilci vibracij preprečijo vibriranje kril, kar je sicer primarna naloga PCU-enot. Če PCUenote med letom izgubijo hidravlično tekočino, jih ne moremo več uporabljati. Takrat
nalogo dušenja prevzameta dušilca vibracij.

3.2.2 Smerno krmilo
Smerno krmilo odklanjamo s pedali, ki so na obeh straneh pilotske kabine. Pedala so preko
kablov povezana s tremi PCU-enotami, ki odklanjajo smerno krmilo levo in desno. Dva
ločena sistema kablov imata tudi vsak svoj mehanizem za primere blokade komande. PCU
enote z ujeto hidravlično tekočino skrbijo, da na tleh smerno krmilo ne opleta v primeru
sunkov vetra. Kontrolna enota SSCU omejuje gibanje smernega krmila glede na fazo leta.
Med križarjenjem, ko so hitrosti velike in je sila na površino velika, je maksimalen odklon
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manjši kot pri pristajanju, ko so hitrosti nižje. Prevelika sila bi pripomogla k hitrejšemu
utrujanju ploskve smernega krmila. Parametri, ki jih SSCU upošteva, so pozicija predkrilc
in zakrilc, hitrost letala, senzor za zaznavanje sile teže na kolesih ter trenutne nastavitve
potiska motorjev.
Del konstrukcije sistema smernega krmila (slika 3.4) sta tudi dušilca zavijanja. Med letom
skrbita za smerno stabilnost zrakoplova, saj dušita oscilacije. Njuna druga naloga je, da
omogočata koordinirane zavoje. Preprečujeta, da bi letalo drselo v ali iz zavoja. Oba
dušilca zavijanja delujeta ločeno od sistema avtopilota, ukaze pa aktuatorjem dušilcev
zavijanja pošljeta računalnika za kontroliranje krmilnih ploskev ali FCC 1 in 2 (angl.
Flight Controls Computer). Vsak dušilec ima svoj računalnik. Če odpovesta oba dušilca, se
avtopilot letala izklopi in let je mogoče nadaljevati le še z ročnim letenjem.

Slika 3.4: Sistem smernega krmila [3]

3.2.3 Višinsko krmilo
Vzpenjanje in spuščanje dosežemo z uporabo elevatorja. Pri CRJ 900 se giblje tudi
horizontalni stabilizator, ki elevatorju pomaga in ga razbremenjuje. Naš ukaz na
komandnem volanu se preko kablov prenese na enote PCU. Levo višinsko krmilo je
povezano s pilotovim volanom, desno pa s kopilotovim. Sistem je tako zasnovan iz
varnostnih razlogov. V primeru blokade ene strani višinskega krmila bomo še vedno imeli
možnost manevriranja okoli prečne osi. Nadzor nad letalom bo prevzel pilot, ki ima prosto
gibajoč komandni volan. Odklon enega višinskega krmila posredno odkloni tudi drugega,
saj sta med seboj povezana. Vsaka stran je krmiljena s tremi enotami PCU.
V sistem višinskega krmila (slika 3.5) je vgrajena tudi naprava za umetno ustvarjanje sile
na komandah. Nalogo te naprave smo opisali v podpoglavju 2.5. Na letalu CRJ 900 so
odmiki višinskega krmila opravljeni preko hidravličnega sistema in enot PCU, zato
moramo povratno informacijo o aerodinamičnih silah na površino dobiti umetno.
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V primeru, da bi se zgodila blokada ene strani višinskega krmila, je del sistema tudi ročica,
ki povezavo med obema površinama prekini. Tako lahko blokirano stran višinskega krmila
izoliramo ter spuščanje in vzpenjanje ukazujemo prek še delujoče strani.
Vgrajeni sta še dve napravi, ki letalo ščitita pred izgubo sile vzgona na krilu. Naprava, ki jo
imenujemo tresenje palice ali SS (angl. stick shaker) ima na komandnem volanu pripet
elektromotor, katerega rotor ni balansiran. Ob vklopu povzroči tresenje volana. Varovalo
tresenju palice pa je potisnik palice ali SP (angl. stick pusher). Slednji se sproži, če ne
odreagiramo ob vklopu SS.

Slika 3.5: Sistem višinskih krmil [3]

3.2.4 Predkrilca na letalu CRJ 900
Letalo je opremljeno s predkrilci in zakrilci za povečanje vzgona med vzletom,
vzpenjanjem ter pristajanjem. Nadzor nad napravami za povečanje vzgona imata
elektronski enoti za kontrolo predkrilc in zakrilc ali SFECU (angl. Slats Flaps Electronic
Control Unit).
Na vsakem krilu so na prednjem robu krila predkrilca po dolžini razdeljena na tri dele. Na
površine je speljana tudi cev, ki je del sistema proti zaledenitvi letala. Skozi luknjice v cevi
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piha vroč zrak, ki ga dobimo iz različnih kompresorskih stopenj v letalskem motorju. S tem
površini viša temperaturo in onemogoča nabiranje letu ter kvarjenje aerodinamičnega
profila ter koeficienta vzgona.
Predkrilca izvlačimo in pospravljamo preko elektromotorjev, zobnikov, navornih cevi ter
mehanskih aktuatorjev. Predkrilca lahko izvlečemo v dve poziciji, in sicer 20˚ odklon ter
25˚ odklon. Ko so v želeni poziciji, jih tam ohranjajo električne zavore. Njihova pozicija
bo odvisna od tega, koliko so izvlečena zakrilca. Obe napravi upravljamo z isto ročico v
pilotski kabini. Vedno se najprej izvlečejo predkrilca in nato zakrilca. Pri pospravljanju se
vedno najprej pospravijo zakrilca.

3.2.5 Zakrilca na letalu CRJ 900
Letalo ima na vsakem krilu po dve zakrilci: notranje, ki je bližje trupu, in zunanje. Zakrilca
imajo dve konvergentni praznini, ki v izvlečeni poziciji omogočata dovajanje kinetične
energije zračnemu toku na zgornji strani. Z izvlačenjem navzven ter navzdol zagotovijo
dodatno ukrivljenost profila, povečajo površino in večajo silo upora ter vzgona.
Zakrilca tako kot predkrilca izvlačimo in pospravljamo preko elektromotorjev, zobnikov,
navornih cevi in mehanskih aktuatorjev. V pilotski kabini je ročica, s katero lahko
izberemo želeni odklon. Električni signal je poslan v enote SFECU. Po prejeti informaciji
SFECU ukaže odklon zakrilc, hkrati električne zavore popustijo in elektromotor, ki preko
vodil premika površine, se aktivira. Ko zakrilca dosežejo želeno pozicijo, jih tam držijo
električne zavore. Obstaja šest pozicij odklonov, ki so 0˚ ali pospravljena zakrilca, 8˚, 20˚,
30˚ ter 45˚ ali polno odklonjene ploskve.
Naprave za povečanje sile vzgona so, ko delujejo v normalni operaciji, z izmeničnim
tokom napajane preko vodil. V primeru odpovedi električnega sistema se jih z zasilnim
izmeničnim tokom polni preko generatorja, ki ga poganja zrak, ki obteka letalo. Ko jih
napajamo z zasilnim izmeničnim tokom, se naprave odklanjajo s polovično hitrostjo. S tem
sistem poskrbi, da generatorja ne preobremenimo.
Ročica za odklanjanje naprav za povečanje vzgona ima mehanizem, ki pa lahko odpove.
Ročica bi ostala blokirana, mi pa z njo ne bi mogli pošiljati ukaza SFECU-enoti. V pilotski
kabini se nahaja še en ročaj. Gre za zasilni ročaj za odklanjanje pred in zakrilc. Signal iz
zasilnega ročaja je po prioriteti nad navadnim ročajem, SFECU pa v nuji predkrilca in
zakrilca odkloni v pozicijo 20˚.
Spodaj je podana preglednica 3.2 z najvišjimi hitrostmi letala glede na pozicijo odklona
zakrilc. Če to maksimalno hitrost prekoračimo, se bo aktiviral kontinuiran zvočni signal,
podoben klikanju. Zvočno opozorilo utišamo šele, ko hitrost letala znižamo pod
maksimalno dovoljeno glede na konfiguracijo. Omejitve je treba upoštevati, saj bi v
nasprotnem primeru tvegali poškodbo električnih zavor, vodil in ostalih komponent
sistema.

21

Letalo

CRJ 900

Preglednica 3.2: Maksimalne hitrosti glede na odklon zakrilc [6]
Odklon zakrilc [˚]
8
20
30
45

Maksimalna hitrost [km/h]
425
405
340
310

3.3 Ukrepanje v primeru blokade ene strani komand
Sistem krilc, elevatorjev in smernega krmila je lahko voden z obeh komandnih volanov in
pedal. V osnovi vsak volan odklanja korespondenčno stran primarnih krmilnih površin, ker
pa so med seboj povezane, posredno odklanjajo tudi površine na drugi strani.
Ob blokadi krilc imamo v pilotski kabini ročico, ki se uporablja za ločitev kontrol nagiba
(angl. Roll Disconnect) ali RD. Ob uporabi RD izoliramo levi komandni volan ter
pripadajoč sistem s kabli od desnih krilc. To dosežemo, ko prekinemo povezanost volanov
preko navorne cevi. Signal je poslan tudi v enoto SSCU. Kontrolna enota sama po sebi ne
ve, katera stran je blokirana, zato pilota s pritiskom na gumb na nadzorni plošči izbereta
stran, ki bo v nadaljevanju leta aktivna.
Enota SSCU dobi podatek o aktivni strani. Če aktiviramo kopilotovo (desno) stran,
pomeni, da bodo uporabljena krilca na desnem krilu ter večnamenske zračne zavore na
levem krilu. Obratno sliko dobimo, če aktiviramo pilotovo (levo) stran. Nagibanje letala je
torej še zmeraj omogočeno, vendar pa komande niso več tako učinkovite, saj se ročica
(oddaljenost od osi rotiranja) skrajša.
Krilce se ob napaki PCU-enote lahko brez ukaza pilota samo od sebe odkloni. Signal o
nenadnem odklonu je poslan v enoto SSCU. Ta ukaže sistemu večnamenskih zračnih
zavor, da ob premikanju komandnega volana sorazmerno odklanja zračne zavore.
Blokirani elevator se lahko prav tako izolira. V pilotski kabini je poleg ročice RD tudi
ročica za ločitev elevatorjev (angl. Pitch Disconnect) ali PD, ki sta v normalnih pogojih
povezana. Učinkovitost elevatorja je po ločitvi in delovanju le ene strani reducirana. Za
razliko od krilc elevatorji nimajo pomožnega sistema, ki bi prispeval k vzpenjanju in
spuščanju letala.
Sistem smernega krmila ima mehanizem za blokado komand, ki vsebuje tudi vzmet. Če bi
prišlo do blokade smernega krmila, se ta s pedali pilota in kopilota še vedno lahko
odklanja. Za odklanjanje bomo morali pedala potisniti z večjo silo.
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3.4 Prikazovalnik podatkov o komandah leta EICAS
Sistem EICAS (angl. Engine Indication Crew Alerting System) zagotavlja nadzor nad
podatki iz motorskih inštrumentov, pilote opozarja na nevarnosti in napake ter z zbranimi
podatki v računalniku prikazuje trenutno stanje vseh sistemov, ki so na letalu. EICAS ima
dva zaslona, kjer lahko menjavamo prikaz in sistem, ki ga želimo videti. Imenujemo ju
primarni zaslon ter statusni zaslon. V osnovi so na primarnem zaslonu trenutni podatki o
nastavitvah in stanju motorja, saj je od samega delovanja motorjev odvisno tudi veliko
drugih sistemov na krovu. Na statusni strani je prikazano stanje sistemov na letalu.
Informacije na zaslonih so podane v barvnih kodah. Enako je tudi pri ostalih inštrumentih
in prikazovalnikih, saj je s tem delo pilotov pri diagnosticiranju trenutnega stanja,
morebitnih napak in opozoril veliko enostavnejše, kot če bi bilo vse prikazano v enotni
barvi. Pomen posameznih barv je prikazan v preglednici 3.3.
Preglednica 3.3: Barvno kodiranje informacij [3]
Barva
Rdeča
Rumena
Zelena
Modra
Cian
Cian (polovična intenzivnost)
Magenta
Magenta (polovična intenzivnost)
Bela

Pomen
Nevarnost / Izven dovoljenih vrednosti
Opozorilo / Napačni podatki
Normalno stanje
Konstrukcija
Označevanje
Delujoča komponenta
Znižana motorska nastavitev pri vzletu
Nezadostno število podatkov
Informacija / Kar ni v zgornjem opisu

Na sliki 3.6 je prikazana sistem za krmiljenje letala na statusni strani EICAS sistema.

23

Letalo

CRJ 900

Slika 3.6: Prikaz trenutnega stanja krmilnih površin [3]

Na prikazovalniku imamo trenutne podatke o stanju sistema za krmiljenje leta. Z modro
barvo za kodiranje je narisana konstrukcija kril in horizontalnega stabilizatorja.
Konstrukcija smernega krmila ni narisana, jo pa ponazarja daljica z nadpisom
»RUDDER«. Z modro barvo sta vrisani tudi obe krilci ter obe višinski krmili. Zeleni
pravokotniki, ki imajo vpisano vrednost pozicijo 0, so na sprednjem robu predkrilca in na
zadnjem robu zakrilca. Vpisana številka »0« ponazarja trenuten odklon površin. Zeleni
pravokotniki, ki so brez številk, so večnamenske zračne zavore. Koliko so odklonjena,
lahko vidimo preko puščic, ki se izrišejo iz vsakega pravokotnika posebej. Ko so zavore
maksimalno izvlečene, konice puščic dosežejo bele črte, ki so narisane nad krili.
Kako odklonjena so krilca, nam povesta daljici, pod katerima je napisana kratica »AIL«.
Trenuten odklon krilc nam kažeta prazna trikotnika, ki se gor in dol premikata po daljicah.
Ob normalnem delovanju brez napak se trikotnika po daljicah premikata istočasno v
nasprotnih si smereh; na primer levi trikotnik se premika navzgor, desni pa navzdol.
Trenutno lego višinskih krmil spremljamo na daljicah ob sliki horizontalnega stabilizatorja.
Pod obema daljicama je napis »ELEV«. Trenutni odklon zopet prikazujeta prazna
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trikotnika, ki drsita gor in dol po daljici. Za razliko od krilc se trikotnika ob normalnem
delovanju brez napak premikata v enaki smeri, istočasno in za enak odklon, na primer oba
navzgor.
Trenutni odklon smernega krmila je prikazan s praznim trikotnikom, ki se giblje po daljici,
pod katero piše »RUDDER«. Dve debelejši črti ponazarjata omejitev območja odklona, ko
je letalo v fazi pospeševanja in križarjenja, ko so hitrosti velike.
V levem spodnjem kotu zaslona so na voljo informacije o ploskvah za trim oziroma
uravnavanje aerodinamičnih sil na krmilne površine. Pri trimu horizontalnega stabilizatorja
»STAB« imamo dve maksimalni poziciji, ki sta nos gor (NU) ali nos dol (ND). Zeleno
obarvani del poda razpon primernega odklona trima horizontalnega stabilizatorja.
Del EICAS-sistema je tudi sistem za opozarjanje na nepravilno konfiguracijo pred
vzletom. Če je konfiguracija pred vzletom kakorkoli drugačna od predvidene s strani
sistema, nam EICAS z zvočnimi in vizualnimi signali javi nepravilnost. Ko se sproži
opozarjanje, moramo vzletanje prekiniti, tudi če smo že začeli pospeševati na vzletno
pristajalni stezi. Nadzorovani so trimi horizontalnega stabilizatorja, smernega krmila in
krilc, zakrilc, zračne zavore, ročna zavora ter avtopilot.
Trimi vseh krmilnih površin morajo biti znotraj zelenega pasu na prikazovalniku pozicije.
Zakrilca za vzlet lahko uporabljamo v poziciji 8˚ ali 20˚. Ob poskusu vzletanja z zakrilci v
katerikoli drugi poziciji, bomo vizualno in zvočno opozorjeni. Zračne zavore morajo biti
popolnoma pospravljene. Med vzletanjem jih ne potrebujemo, saj vsakršna njihova
uporaba kot posledico prinaša znatno višanje sile upora, kar pa ni zaželeno med
pospeševanjem letala. Sistem nas bo na nepravilno konfiguracijo opozoril tudi, če bomo
imeli ob začetku pospeševanja na vzletno-pristajalni stezi še vedno aktivirano ročno
zavoro. Avtopilot mora biti na tleh izklopljen. Na letalu CRJ 900 vedno vzletamo ročno.
Sistem opozarjanja je aktiven le, ko je letalo na tleh. Če je naša konfiguracija pravilna in so
vse naštete komponente v pravilnem položaju, se nam na EICAS zaslonu prikaže zelen
napis »T/O CONFIG OK«. S tako potrditvijo lahko začnemo z vzletanjem.
Napisa »T/O CONFIG OK« ne bomo dobili, če je vsaj ena zgoraj našteta komponenta v
nepravilnem položaju za vzletanje. Dobili bomo vizualno in zvočno opozorilo, na EICASzaslonu pa se bo z rdečo barvo napisala komponenta, ki ni pravilna in jo moramo spraviti v
dovoljeno pozicijo oziroma odklon. Ko to storimo, se bo vizualno in zvočno opozorilo
samodejno izklopilo, rdeče sporočilo o nepravilni komponenti bo izginilo, na novo pa se
bo izpisal zeleni napis »T/O CONFIG OK«.

3.5 Sistem za preprečevanje porušitve sile vzgona
Namen kril je, da s svojo aerodinamično obliko in uporabo Bernoullijevega efekta
proizvajajo silo vzgona. Z večanjem vpadnega kota krila, povečujemo razliko med tlakoma
na zgornji in spodnji površini krila, ter s tem povečujemo silo vzgona. Vpadnega kota ne
moremo povečevati v nedogled, obstaja maksimalen vpadni kot čistega krila. Tega lahko
povečamo z uporabo naprav za povečanje sile vzgona (poglavje 2.4), a zopet le do
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določenega vpadnega kota. Tok zraka, ki obteka letalo v horizontalnem letu, ima težnjo, da
ohranja smer teka. Ko v tok postavimo krilo, se tok razdeli na obtekanje po spodnji strani
krila ter zgornji strani krila. Ponovno se združi po prehodu zadnjega roba kril. Izkoriščamo
laminarno obtekanje in s tem medij kontinuirano podpira krila.
Z večanjem vpadnega kota večamo tudi ovinek, ki ga mora tok zraka obteči. Ko presežemo
maksimalni vpadni kot, bo čelna površina krila v smer leta tako velika, da obtekanje na
zgornji strani krila ne bo več laminarno in bo prešlo v turbulentno. Ko je tok turbulenten,
se ustvarijo vrtinci, zgornji in spodnji tok zraka se po prehodu zadnjega roba krila ne
združita več. Upor se poveča, sila vzgona pa se poruši.
Temu se želimo izogniti, zato imajo skoraj vsa letala, ne glede na velikost in kategorijo,
vgrajen sistem, ki nas na to vsaj opozarja. Na letalu CRJ 900 nas sistem za preprečevanje
porušitve sile vzgona ali SPS (angl. Stall Protection System) opozarja, če pa se na
opozorilo ne odzivamo, sistem ukrepa sam. Opozorila so tako zvočna (alarm) kot vizualna
(utripanje luči na kontrolnih gumbih).
Celoten sistem je voden preko računalnika. Računalnik prejema informacije iz senzorjev za
merjenje vpadnega kota (slika 3.7) na pilotovi in kopilotovi zunanji strani letala. Senzor
ima obliko rezila, ki je usmerjeno proti zračnemu toku. Rezilo se na vpetju lahko vrti z zelo
malo trenja. Ko letalo pospešuje in leti z veliko hitrostjo, se bo rezilo postavilo vodoravno
in vzporedno s horizontalno komponento vektorja hitrosti. Z vrtenjem senzorja okoli vpetja
se na skali odčita vpadni kot krila. Iz vztrajnostno-referenčnega navigacijskega sistema
računalnik dobi informacijo o pospeških okoli prečne osi letala. Pomembna informacija je
tudi trenutna pozicija predkrilc in zakrilc, podatke pa računalnik dobi iz kontrolnih enot
SFECU.
Podatek senzorjev, ki zaznavata silo teže na podvozju letala, je ravno tako posredovan
računalniku. Machovo število, ki je razmerje med trenutno pravo hitrostjo in lokalno
hitrostjo zvoka, je preko računalnikov za podatke o letenju letala ADC 1 in ADC 2 (angl.
Air Data Computer) posredovano v računalnik sistema za preprečevanje porušitve sile
vzgona.
ADC računalnika v SPS pošiljata informacijo o Machovem številu, da se to vključi v
izračun meje, kje se bo zgodil zlom sile vzgona. Z višanjem Machovega števila se
prijemališče sile vzgona pomika proti zadnjemu robu krila, niža pa se tudi vpadni kot krila,
kjer se bo zgodila porušitev sile vzgona.
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Slika 3.7: Senzor za zaznavanje vpadnega kota [3]

Zgoraj navedene informacije in parametre SPS uporabi za izračun razpona vrednosti
vpadnega kota krila, ki ne bo prinesel nevarnosti. Ko se približamo zgornji meji razpona,
se bo vklopil kontinuirani vžig goriva v zgorevalni komori motorjev. Za morebitno
reševanje s položajev, v katere pripelje porušitev sile vzgona, je potrebne veliko potisne
sile motorjev, da zopet vzpostavimo normalen let. S kontinuiranim vžiganjem goriva
zmanjšamo možnosti za nenadno ugasnitev motorja.
Če se večanje vpadnega kota kril še vedno povečuje, SPS vklopi napravo, ki povzroči
tresenje komandnega volana (SS). Tresenje povzroča elektromotor z utežjo, ki ni
centrirana. Podoben občutek sicer nastane pri komandah na športnih letalih, ko se
obtekajoči tok zraka že pretvarja v turbulentnega in posamezni vrtinci zadevajo krmilne
površine. Seveda gre na primeru CRJ 900 za intenzivnejše tresenje komandnega volana z
višjo frekvenco. Ob aktivaciji SS se izklopi avtopilot. Že ob samem tresenju se od nas
pričakuje, da bomo ukrepali in nemudoma zmanjšali vpadni kot kril. Ukaz, ki ga damo
preko avtopilota, ima daljši prehod iz vzpenjanja na spuščanje in je zato učinkoviteje, če
vpadni kot krila zmanjšamo z ročnim letenjem.
V primeru, da ob aktivaciji SS nismo reagirali in se vpadni kot še naprej povečuje, se bo
aktivirala naprava (SP), ki bo komandni volan potisnila proti nosu letala in s tem
povzročila spuščanje. Dobimo zvočno opozarjanje ter utripanje rdeče luči na kontrolni
plošči (slika 3.8).

Slika 3.8: Vizualno opozorilo ob aktivaciji SP [3]
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Računalnik sistema SPS zazna, če se vpadni kot veča s hitrostjo več kot 1˚/s. Računalnik
bo samodejno preračunal in znižal zgornjo mejo razpona dovoljenih vpadnih kotov ter s
tem zagotovil, da opozorilo in morebitna intervencija samega sistema ne bosta prepozna,
ker bi letalo zaradi inercije že preseglo kritični vpadni kot.
Kdaj SP izklopiti, določi računalnik SPS sistema, ob spremljanju velikosti spremembe na
senzorjih vpadnega kota. Ročno ga lahko izklopimo s pritiskom na stikalo na komandnem
volanu (slika 3.9). Uporablja se isto stikalo kot za izklop avtopilota. Računalnik naš ukaz
loči med tem, da za izklop avtopilota stikalo le pritisnemo, za izklop SP pa moramo stikalo
pritisniti in držati. V trenutku, ko stikalo spustimo, se naprava za potiskanje komandnega
volana navzdol samodejno vrne v stanje pripravljenosti.
Na stranski nadzorni plošči v pilotski kabini (slika 3.9), ki jo najdemo na pilotovi in
kopilotovi, imamo tudi gumb za prižiganje in ugašanje naprave SP. Ob prižigu se naprava
ne odzove s potiskanjem, pač pa jo spravimo v stanje pripravljenosti.

Slika 3.9: Gumb na nadzorni plošči in stikalo na komandnem volanu [3]

Pred vsakim poletom se mora sistem za preprečevanje porušitve sile vzgona testirati. To
storimo s pritiskom na gumb STALL (slika 3.8). Na EICAS-zaslonih lahko spremljamo, ali
se bo izpisala informacija o kontinuiranem vžiganju in kako se bodo odklonila višinska
krmila. SPS računalnik ves čas preverja delovanje samega sistema in nas ob napaki
nemudoma obvesti.
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3.6 Uravnavanje velikosti aerodinamičnih sil na ploskve
krmilnih površin
Za ohranjanje ravnovesja letala med letom bomo morali po potrebi odklonili primarne
krmilne površine. Na komandni volan bomo morali delovati s silo in ga držati, da bomo
površino ohranjali v odklonjenem položaju.
Sila, s katero delujemo na komandni volan, je lahko izničena, če uporabimo trim. Trim je
uravnavanje aerodinamičnih sil na primarne krmilne površine letala. Ko je trim letala
pravilno nastavljen, bo to ohranjalo svojo pozicijo v prostoru ter hitrost, medtem ko nam
prek komandnega volana ne bo treba dajati popravkov.
Letalu moramo nastaviti nov trim vsakič, ko pride do spremembe hitrosti, s katero letimo,
motorskih nastavitev in potiska ter spremembe lege masnega središča letala. Trim pri
smernem zavijanju potrebujemo, ko imamo letalo, pri katerem potisna sila ni simetrična.
Eden od razlogov, zakaj je potisna sila nesimetrična, je odpoved enega od motorjev. Trim
se pri nagibu uporablja redkeje, prav pa nam pride, če masno središče ni postavljeno na
vzdolžno os letala.
Trim je možno izvesti na več različnih načinov. Na primarne krmilne lahko pritrdimo
ploščico, imenovano trim ploščica (angl. trimming tab), lahko uporabimo variabilni
horizontalni stabilizator, vzmeti, spremenimo položaj masnega središča.

3.6.1 Trim krilc
Trim krilc dosežemo z aktivacijo in upravljanjem stikal z napisom »AIL TRIM« na
komandni plošči, ki v pilotski kabini med obema pilotoma (slika 3.10). Ko premaknemo
obe stikali, se signal o spremembi in smeri odklona pošlje v kontrolno enoto. Enota
poskrbi, da se kabli, ki sestavljajo del sistema krilc premaknejo, kot smo želeli. To stori s
pomočjo hidravličnega sistema. Trim lahko dosežemo, tudi če dva od treh hidravličnih
sistemov odpovesta, saj je za odklanjanje krilc potreben samo en hidravlični sistem. Trim
krilc se bo poznal tudi na komandnem volanu, ki se bo obrnil skladno s tem, kako smo trim
na krilcih nastavili.
V kateri poziciji se trenutno nahaja trim krilc, lahko vidimo na EICAS-prikazovalniku, in
sicer na statusni strani ter strani sistema krmilnih površin. Pred vzletom, ko je letalo na
tleh, je nevtralna pozicija obarvana v zeleno. S tem se po barvnem kodiranju prepričamo,
da je naša nastavitev trima v dovoljenem območju za vzletanje. Če na vzletanju trim
zakrilc ne bi bil zelene barve, bi nas sistem za opozarjanje na nepravilno konfiguracijo
pred vzletom z alarmom opozoril in pospeševanje na vzletno-pristajalni stezi bi morali
prekiniti. Ko letalo vzleti, se celoten razpon trim območja obarva belo in ga lahko
nastavljamo glede na trenutne potrebe.
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3.6.2 Trim smernega krmila
Trim smernega krmila nastavljamo preko rotirajočega gumba z napisom »RUD TRIM«, ki
se nahaja na komandi plošči med pilotoma (slika 3.10), zraven stikala za trim krilc. Gumb
lahko vrtimo levo in desno, v poziciji nos levo (NL) in nos desno (NR). Te smeri
dosežemo, ko se smerno krmilo premakne. Za delovanje trima na smernem krmilu je
dovolj že samo en delujoč hidravlični sistem, kar pomeni, da letalo tudi v primeru
odpovedi dveh sistemov še vedno izničimo sile, ki delujejo na površino. Pedala, ki
premikajo smerno krmilo, se ob delovanju trima smernega krmila ne bodo premaknila.
Informacija o trenutni poziciji trima smernega krmila nam je na voljo na statusni strani ter
strani sistema krmilnih površin na zaslonih sistema EICAS. Z zelenim pasom je označen
razpon vrednosti trima, ki je dovoljen za vzlet. Vrednosti izven zelenega pasu bodo tik
pred vzletom sprožile opozorilo sistema za opozarjanje na nepravilno konfiguracijo pred
vzletom. Po vzletu zeleni pas izgine in trim se uporablja po potrebi.

Slika 3.10: Komandna plošča za trim [3]

3.6.3 Trim horizontalnega stabilizatorja
Trim horizontalnega stabilizatorja omogoča stabilnost med vzpenjanjem in spuščanjem s
spreminjanjem kota horizontalnega stabilizatorja. Ploskev je vpeta na vijak, ki ga
poganjata dva elektromotorja. Tako se spreminja kot ploskve. Rotiranje horizontalnega
stabilizatorja je nadzorovano preko kontrolnih enot stabilizatorja in zračnih zavor ter preko
stikal z napisom »STAB TRIM ENGAGE«.
Kontrolna enota ima dva kanala, CH 1 in CH 2, ki ju aktiviramo s pritiskom na gumba, ki
se nahajata na komandni plošči med obema pilotoma, kot je prikazano na sliki 3.12. Da se
izognemo morebitni napaki, pri kateri se nam trim samodejno odkloni v eno od skrajnih
leg, ima vsak elektro motor zavoro, ki prepreči nadaljnjo vrtenje vijaka in premikanje
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horizontalnega stabilizatorja. Razpon trima je od +2˚ (sprednji rob horizontalnega
stabilizatorja gre navzgor, nos letala pa navzdol) do -13˚ (sprednji rob horizontalnega
stabilizatorja gre dol, nos letala pa gor).
Trenutno oziroma izbrano pozicijo trima lahko preverimo na statusni strani ali strani
sistema krmilnih površin na zaslonih EICAS v pilotski kabini (slika 3.11). Vrednost, ki je
prikazana v okviru, predstavlja enoto trima, kar pa je vpadni kot horizontalnega
stabilizatorja. Razpon, kjer lahko operiramo s trimom, ima 15 enot (od +2˚ do -13˚). Pred
vzletanjem so vrednosti, ki so sprejemljive za vzlet, obarvane z zelenim pasom. Tako kot
pri trimu krilc in smernega krmila, bo sistem za opozarjanje o napačni konfiguraciji ob
odstopanju trenutne vrednosti od zelenega pasu sprožil opozorilo.

Slika 3.11: Prikaz trenutne pozicije trima stabilizatorja [3]

Delovanje horizontalnega stabilizatorja je vseskozi nadzorovano, vsaka napaka pa je
javljena in prikazana na zaslonu EICAS. Kot vemo, ima kontrolna enota trima dva kanala,
CH1 in CH2. Ob odpovedi enega kanala bomo od sistema prejeli informacijo in na zaslonu
se bo z belo barvo na podlagi barvnega kodiranja izpisal status. Če odpovesta oba kanala,
bo to na prikazovalniku EICAS zapisano z rumeno barvo, kar po barvnem kodiranju
pomeni opozorilo.
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Slika 3.12: Komandna plošča za Mach trim in trim stabilizatorja [3]

Trim lahko upravljamo preko komandnega volana s stikali (slika 3.13), ko pa je avtopilot
vključen, se vse uravnava avtomatsko. Na komandnem volanu je tudi gumb za izključitev
kanalov kontrolne enote.
Elektronska kontrolna enota za predkrilca in zakrilca (SFECU) deluje v enem od štirih
načinov glede na prednostno lestvico.
Prednostna lestvica delovanja trima horizontalnega stabilizatorja:
− ročni trim,
− trim avtopilota,
− avtomatski trim,
− Mach trim.

3.6.3.1 Ročni trim
Ukaz, da se letalo trima v pozicijo vzpenjanja (nos letala gor) ali spuščanja (nos letala dol),
izvršimo preko stikal na komandnem volanu. Signali so poslani v elektronsko kontrolno
enoto za predkrilca in zakrilca. Vrtenje vijaka in s tem odklanjanje horizontalnega
stabilizatorja izvrši enota kontrolna enota SFECU. Hitrost odklanjanja površine je odvisna
od trenutnega Machovega števila, s katerim letimo.
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Slika 3.13: Upravljanje trima preko komandnega volana [3]

3.6.3.2 Trim avtopilota
Deluje, ko je avtopilot vključen. Aerodinamične sile, ki se ustvarjajo na elevatorju, se
povečajo. Računalnik krmilnega sistema se na zaznavo povečanja sil odzove ter signal
pošlje v kontrolno enoto za zračne zavore in stabilizator (SSCU). Kontrolna enota nato
signale pošilja v električne motorje vijakov in horizontalni stabilizator nastavi tako, da
aerodinamične sile uravna ter jih reducira.

3.6.3.3 Avtomatski trim
Avtomatski trim se vklopi med premikanjem zakrilc. Vklopi se le, ko se zakrilca gibljejo
med pozicijami 0˚ in 20˚, ne glede na to, ali se izvlačijo ali pospravljajo. Ko se zakrilca
ustavijo in fiksirajo v izbrani poziciji, se ukaz o potrebnem trimu preko kontrolnih enot
SSCU pošljejo v električne motorje vijakov, ki odklanjajo horizontalni stabilizator. To je
treba storiti, saj se zaradi spremembe ukrivljenosti profila ob izvlačenju ali pospravljanju
zakrilc spremeni tudi lokacija prijemališča aerodinamičnih sil na krilu, zato pride do
spremembe v poziciji nosa letala (gor ali dol).

33

Letalo

CRJ 900

3.6.3.4 Mach trim
Mach trim uporabljamo, ko ročno letimo s hitrostjo Mach .4 ali več. Z naraščanjem hitrosti
se prijemališče aerodinamičnih sil na krilu premika proti zadnjemu robu krila. Pri premiku
te točke se spremeni moment letala, saj je postopoma s premiki center prijemališče
aerodinamičnih sil postavljeno za masnim središčem, kar pa bo pričelo tonjenje nosa letala.
Vzdolžna stabilnost se pri tem zmanjša.
Kontrolna enota za zračne zavore in horizontalni stabilizator prejema podatke o Machovem
številu in avtomatsko popravlja vpadni kot površine ter izničuje učinke premikanja
prijemališča aerodinamičnih sil. Informacijo o hitrosti SSCU prejme iz ADC-računalnikov.
Ta nato premika stabilizator preko aktuatorja. Za delovanje Mach trima morata biti
operativna oba kanala kontrolnih enot SSCU in vsaj eden od kanalov trima za horizontalni
stabilizator.
Mach trim je vseskozi nadzorovan in vsaka napaka je javljena in vidna na EICASprikazovalnikih v pilotski kabini.
Na komandni plošči med pilotoma je tudi gumb z napisom »MACH TRIM«. To je trim, ki
se uporablja pri velikih hitrostih med križarjenjem. Horizontalni stabilizator odklanja s
sprednjim robom navzdol s hitrostjo med 0,03˚/s in 0,06˚/s. Tako se izniči premikanje nosa
letala navzdol z naraščanjem Machovega števila, s katerim leti letalo. Ko je avtopilot
vklopljen, Mach trim ne deluje, saj za uravnavanje sile skrbi avtopilot sam.
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4 Avtomatiziran let
4.1 Avtomatizacija leta
Množično potovanje ljudi z zračnim prometom je povzročilo, da so potrebe po letalih
povečale. Nova so narejena tako, da sprejmejo čim več potnikov in ponudijo kar se da
veliko udobja. Zaradi okolja, kjer letalo deluje, mora biti v njem vgrajenih veliko sistemov,
ki ustvarjajo normalne življenjske pogoje za ljudi. Sobna temperatura v kabini, dotok
svežega zraka, ustvarjanje zračnega tlaka v kabini, ki nam omogoča normalno dihanje, so
le nekateri od mnogih parametrov, ki nam jih zagotavlja letalo.
Z razvojem in večanjem letal za komercialno letenje so sistemi postali kompleksnejši, vse
več je parametrov, ki jih je treba spremljati. Ljudje imamo le omejeno število podatkov, ki
jih v nekem trenutku lahko sprejemamo in nanje reagiramo. Ročno letenje tako velikih
letal nam vzame veliko naših kapacitet, zlahka spregledamo parameter, ki je lahko
ključnega pomena za nadaljevanje leta.
Prva rešitev tovrstnih problemov je bila uvesti veččlansko posadko. Svoja letala so
certificirali na operacijo z vsaj dvema pilotoma istočasno. Delo se pri tem razdeli glede na
vloge. Ne glede na čin, ki ga posamezni pilot nosi, je vsak let sprejeta odločitev, kdo je
pilot, ki leti (angl. pilot flying) in kdo pilot, ki nadzira (angl. pilot monitoring). Če letimo
ročno, je v naši domeni upravljanje motorskih nastavitev in krmiljenje letala preko
komandnega volana. Na odstopanja nas opozarja pilot, ki naše delo in potek leta nadzira in
izpolnjuje tudi naše ukaze, kot so menjava navigacijskih frekvenc, izbira prikaza na
zaslonu, nastavitve odobrene višine itd. Problem, ki se bo pojavil, nas bo zmotil in večino
naše pozornosti preusmeril nase. Tako zopet izgubimo precejšen delež nadzora nad
ostalimi sistemi, ki ne zadevajo problema.
Razvoj računalnikov in sistemov v letalu nam je omogočil vgrajevanje avtopilota.
Avtopilot (AP) je namenjen čim večji razbremenitvi pilotov, ki jim za nadzor sistemov in
parametrov letala ostane več kapacitet. Poleg tega omogoča natančnejše letenje, odzivni
čas na dražljaje in spremembe pa je v veliko primerih hitrejši od človeškega. Razvoj je
omogočil več možnosti, ki jih avtopilot ponuja. Ti so danes vgrajeni že v športnih letalih,
velikih komercialnih letalih, helikopterjih ipd. Možnosti, ki jih ponuja avtopilot, so
različne, tudi glede na operacijo in kompleksnost letala. Pri športnih letalih lahko ohranja
le smer in višino, ki jo nastavimo, na večjih zrakoplovih pa z izmenjavo podatkov z
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drugimi sistemi uravnava tudi nastavitve motorja, večanjem in odvzemanjem potiska. Na
komercialnih letalih je AP zmožen sam izpeljati celoten let od vključitve po vzletanju do
samega pristanka.

4.2 Avtopilot na letalu CRJ 900
Avtopilot na letalu CRJ 900 je digitalen z omogočenim krmiljenjem okoli dveh osi. AP je
v primeru odpovedi pasiven (angl. fail passive), kar pomeni, da ob njegovi odpovedi ne bo
prišlo do spremembe trima letala ali odstopanja od trenutne pozicije, smeri letenja ali
trenda spuščanja oziroma vzpenjanja. Prevzeti bomo morali komandni volan in preostanek
poti odleteti ročno.
Delovanje AP je omogočeno preko sistema za avtomatizirano krmiljenje letala ali AFCS
(angl. Automatic Flight Control System). Sistem je sestavljen iz nadzorne plošče za
kontroliranje leta FCP (angl. Flight Control Panel), dveh računalnikov za komande letala
(FCC), dveh servomotorjev avtopilota ter dveh neodvisnih dušilcev zavojev. Naloga
dušilcev zavojev je, da zadušita nihanja okrog vzdolžne in vertikalne osi letala. Nihanje
okrog teh dveh osti nastaja zaradi neenakomerne sile vzgona na obeh krilih, kar pa je
posledica kombinacije bočnih vetrov med fazami leta. Tok zraka, ki obteka krilo pod
kotom, namreč na privetrnem krilu dostavi večjo pravokotno komponento na krilo kot na
zavetrni strani. To rezultira v večjem vzgonu na privetrnem krilu. Senzorji za zavoj po
smeri zaznajo začetek nihanj in signal pošljejo v hidravlične bate oziroma dušilce, da ti z
odklonom smernega krmila zadušijo nihanje. Vloga dušilcev je pomembna, saj se nihanje
skozi let čedalje povečuje in resno ogroža stabilnost leta. AFCS ureja delovanje dveh
direktorjev letenja FD (angl. flight director), ki nam vizualno prikazujejo, kakšne ukaze
proizvede FCC. FD je na primarnem zaslonu prikazan kot kombinacija vodoravne in
navpične palice. Idealna pozicija je, da skupaj tvorita popoln križ v kvadratu. FD vodi
avtopilota glede krmiljenja letala. Vodenje direktorjev leta lahko uporabljamo tudi med
ročnim letenjem in si s tem zelo olajšamo delo. Sledimo namreč odklonu palic ter jih
poskušamo spraviti v popoln križ.
Za odklanjanje krilc in višinskega krmila poskrbita servomotorja avtopilota, ki ukaz
prejmeta iz računalnikov za komande leta oziroma direktorjev leta. Računalnika
proizvedeta tudi ukaze za upravljanje z dušilci zavoja.
Avtopilota lahko uporabljamo pod pogojem, da sta delujoča oba računalnika za komande
letala (FCC), vklopljen mora biti vsaj en dušilec zavoja. Delovati morata oba navigacijska
sistema, ki delujeta preko inercije in pospeškov IRS (angl. inertial reference system).
Potrebujemo še vsaj en aktiven računalnik za podatke o letu. Avtopilota lahko vključimo,
če letalo v danem trenutku ni v nestabilnem položaju.
Sistem avtomatskega letenja se odziva na vse zunanje vplive, vsa odstopanja od
programiranega načina leta pa želi v najkrajšem možnem času odpraviti. Let z avtopilotom
lahko za potnike postane precej neudoben, če letalo operira v nestabilni zračni masi. V
nestabilni zračni masi prihaja do vertikalnih tokov zraka in striženja vetra. Razlog temu je
segrevanje tal, posledično se formirajo oblaki in nevihte. V nestabilni zračni masi tako
najdemo veliko turbulenc, ki za trenutek spremenijo trenutno smer ali višino letala. Pojavi
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se odstopanje od vrednosti, ki smo jo programirali. Posebna funkcija avtopilota na letalu
CRJ 900 je način turbulence. Način turbulence filtrira in zmanjša število vhodnih podatkov
v računalnik FCC. Odziv FCC na odstopanja od zadanih vrednosti je zato počasnejši in
popravki letala niso tako sunkoviti kot sicer. Potovanje v turbulentnem ozračju je s tem
načinom nekoliko prijetnejše kot sicer.

4.3 Sestavni deli
4.3.1 Vklop avtopilota
Avtopilota vključimo preko gumba AP ENG (angl. autopilot engage), ki se nahaja na
nadzorni plošči za kontroliranje leta. Za delovanje morajo biti izpolnjeni vsi predpogoji,
navedeni v poglavju 4.2. Ob vklopu se oba kanala avtopilota povežeta na računalnik za
komande letenja na izbrani pilotovi ali kopilotovi strani. Povezanost avtopilota in
direktorja letenja je indicirana na primarnem prikazovalniku leta. Sistem nam prikazuje
tudi, katera stran oziroma računalnik je v danem trenutku izhodišče za izdajanje ukazov. V
primarnem prikazovalniku leta je to indicirano kot zelena kratica AP ter zelena puščica
levo, če je aktivna pilotova stran ter desno, če je aktivna kopilotova stran. Če ponovno
pritisnemo na gumb AP ENG na nadzorni plošči za kontroliranje leta, avtopilota
izključimo.

Slika 4.1: Nadzorna plošča za kontroliranje leta [3]

Kot vidimo na sliki 4.1, lahko na nadzorni plošči izberemo veliko režimov, v katerih deluje
avtopilot. Na skrajnem robu levo in desno zgoraj sta rotacijska gumba z nadpisom CRS1 in
CRS2. Z njima izberemo željen kurz, po katerem bomo sledili signalom navigacijskega
sredstva. Če želimo signalu navigacijskega sredstva avtomatsko slediti, moramo uporabiti
navigacijski način s tipko NAV. Z gumbom FD vključimo direktorja leta na dotični strani,
hkrati pa je vodenje prikazano tudi na primarnem prikazovalniku. TURB oziroma način
turbulence smo opisali že v poglavju 4.2. Preko gumba XFR preklapljamo aktivnost med
računalnikoma za komande letenja. Odločamo torej, kateri od dveh računalnikov bo vodil
avtopilota.
Z možnostjo SPEED bo naš ukaz, naj letalo drži izbrano hitrost, ki jo natančno izberemo
preko rotacijskega gumba. Sistem avtomatskega letenja bo po potrebi odklanjal
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horizontalni stabilizator in tako reguliral hitrost letala. Pri načinu SPEED moramo biti zelo
previdni, kaj v danem trenutku želimo. Če se na primer želimo vzpenjati z večjo hitrostjo,
količine potiska pa nismo spremenili, se lahko letalo začne spuščati z namenom, da doseže
hitrost, ki smo jo izbrali.
APPR-način omogoča prestrezanje in sledenje signalom pristajalnega sistema na
posamezni pristajalni stezi. Računalnik v tem načinu sprejema signal, ki letalo vodi tako
lateralno kot vertikalno. HDG-način, ki ima tudi svoj rotacijski gumb, omogoča krmiljenje
letala po smeri. Uporablja se, ko prestrezamo posamezne signale, v večini primerov pa, ko
smo vodeni po smeri s strani kontrole letenja. Vodenje po smeri s strani kontrole letenja
imenujemo radarski vektorji (angl. radar vectors). Način polovičnega nagiba oziroma ½
BANK lahko zaradi kakršnih koli vzrokov aktiviramo sami, samodejno pa se način vključi,
ko presežemo višino 9600 metrov.
Vzdrževanje višine oziroma ALT-način, ki jo izberemo z rotacijskim gumbom. Ko se
letalo vzpenja ali spušča proti pred nastavljeni oziroma izbrani višini, računalnik za
komande letenja preračuna, s kolikšno hitrostjo se letalo približuje tej višini. Večja kot je
hitrost, prej bo letalo prešlo v prestrezanje izbrane višine, saj ne želimo, da bi izbrano
višino prebili. Na koncu obstaja še način vertikalne hitrosti V/S. S tem načinom lahko
določimo natančno vertikalno hitrost letala. Za razliko od SPEED-načina, ki ohranja
izbrano indicirano horizontalno hitrost in se kot vzpenjanja oziroma spuščanja skozi let
spreminja, način V/S ohranja vertikalno hitrost.

4.3.2 Servomotorji avtopilota
Avtopilot med svojim delovanjem po potrebi odklanja primarne krmilne površine. Ukazi o
odklonih prihajajo iz aktivnega računalnika za komande letenja in se izvršujejo preko
servomotorjev v desnem krilcu in levem višinskem krmilu. Ko je potrebna sprememba
nagiba ali kot vzpenjanja oziroma spuščanja, FCC pošlje signal v servomotor krilca in/ali
elevatorja, ta pa nato odklon primarnih krmilnih površin doseže s premikanjem kablov,
preko katerih so krmilne površine povezane s komandnim volanom. Na komandnem
volanu lahko torej spremljamo, ali servomotorji avtopilota pravilno odklanjajo krilca
oziroma višinsko krmilo.
Kot smo omenili, je servomotor vgrajen pri desnem krilcu. V normalnem obratovanju sta
desno in levo krilce med seboj povezana. Dokler na sistemu krilnih površin nimamo okvar,
lahko servomotor odklanja obe krilci hkrati.
V normalnem obratovanju brez napak sta med seboj povezana tudi desno in levo višinsko
krmilo. Delovanje servomotorja, ki je sicer vgrajen na levem višinskem krmilu, bo
odklanjalo obe višinski krmili hkrati.
Računalnik za komande letenja zazna položaj primerne krmilne površine izven trima.
Potrebni popravki in premiki napeljav kablov so nato v računalniku izračunani in ukazi
poslani servomotorju krilca ali/in višinskega krmila. Na komandnem volanu po opravljenih
premikih kablov sistema za krmiljenje letala sile ne občutimo več oziroma je njena velikost
reducirana.
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4.3.3 Izklapljanje avtopilota
Izklapljanje avtopilota je omogočeno na več načinov. To lahko storimo mi, lahko pa se
sistem izklopi sam, če z letalom zaidemo v nepredvidljivo situacijo, kjer je potrebno
reševanje. Ob vsakem izklopu se na primarnem prikazovalniku izpiše rdeča kratica za
avtopilota AP, za dodatno opozarjanje pa poskrbi še zvonjenje alarma. Od trenutka izklopa
dalje letalo letimo ročno in moramo popravke v različnih parametrih leta delati mi.
Na nadzorni plošči za kontroliranje leta lahko izklop dosežemo s pritiskom na gumb AP
DISC. Podoben gumb imamo tudi na komandnem volanu, ki ga tudi največkrat
uporabljamo. S tem svoje roke ne odmikamo s komandnega volana in naš pogled ni
preusmerjen na komandno ploščo, pač pa na parametre leta in opazovanje okolice ter
terena predvsem v fazi pristajanja.
Če ne uporabljamo gumbov za direkten izklop, lahko prekinitev avtomatiziranega leta
dosežemo z odvzemom katerega od pogojev, da avtopilot sploh deluje. Gumb za izklop
dušilcev zavoja bo oba dušilca izključil, računalnik za komande letenja ne bo več prejemal
informacij o njuni poziciji. To bo onemogočilo delovanje avtopilota in povzročilo njegov
samodejni izklop. Avtomatsko letenje prav tako ne dopušča, da sami uravnavamo trim
horizontalnega stabilizatorja. Trim se uravnava preko računalnika za komande letenja po
pridobljenih podatkih iz več različnih senzorjev, kot so vpadni kot letala, hitrost letenja itd.
Ročno nastavljanje trima, ki je omogočeno preko komandnega volana, bo torej samodejno
prenehalo delovanje avtopilota.
Na ročicah za spreminjanje potisne sile imamo gumba, imenovana TOGA. Gumba
pritisnemo, ko izvajamo manever neuspelega pristanka ter tik pred tlemi ponovno
vzletimo. Do te situacije lahko pride zaradi pristajanja, ki ni stabilno, vremenskih pogojev
ali nepričakovane zasedenosti vzletno-pristajalne steze. Pritisk na enega od obeh gumbov
TOGA nam bo zagotovil vodenje skozi manever preko direktorjev leta. Potrebni manevri,
ki jih moramo izvesti, bodo prikazani na primarnem prikazovalniku. V trenutku, ko bomo
izbrali način TOGA, se bo avtopilot samodejno izklopil, nadzor nad letalom pa bomo
prevzeli mi. Gre za kritično fazo leta, kjer mora biti odziv hiter, avtopilot pa ima zaradi
posredovanja in računanja računalnika za komande letenja počasnejši odziv kot naše
posredovanje, ki je možno v takojšnjem trenutku.
Možnost uporabe avtomatskega načina letenja bomo izgubili tudi kot posledico izpada
oziroma okvare nekaterih sistemov. Napaka sistema dušilcev zavoja, ki je povezan z
računalnikom za komande letenja, nam bo onemogočila uporabo avtopilota. Ko sistem
deluje, se preko dušilcev zavoja odklanja vertikalna gibajoča površina stabilizatorja. V
situaciji, ko odklanjanje ploskve ni več mogoče preko dušilcev, FCC prepozna napako in
preventivno izključi avtopilota.
Pridobljeni podatki iz več različnih senzorjev se procesirajo v dveh računalnikih za
komande letenja. Po procesiranju podatkov računalnik izda ukaze avtopilotu, ki nato izvrši
manever. Za delovanje potrebujemo oba računalnika, saj se tako preverja ustreznost
ukazov. Ob nedelovanja vsaj enega od dveh računalnikov bomo izgubili možnost uporabe
avtopilota.
Ko se letalo znajde v situaciji, kjer je ogrožena sposobnost letenja letala, je najbolje, da
komandni volan in manevriranje prevzamemo mi. V takšnih položajih letalo leti ročno,
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zaradi procesiranja računalnika in zakasnelih reakcij avtopilota je naš odziv veliko hitrejši.
Tik pred porušitvijo sile vzgona na krilih je vpadni kot zelo velik. Krilo obteka turbulentni
tok zraka, ki zadeva ob trup in krmilne površine letala in povzroča rahlo tresenje
komandnega volana in celotnega zrakoplova. Naprava za preprečitev porušitve sile vzgona
bo ob prepoznanih znakih sprožila opozorilo, avtopilot se bo samodejno izklopil, mi pa
moramo odreagirati in ročno zmanjšati vpadni kot krila našega letala. Ravno nasprotno je
pri zaznavi striženja vetra med pristankom, kar je zelo nevaren in za letala lahko tudi
usoden pojav. Velike spremembe v horizontalni indicirani hitrosti med spuščanjem proti
vzletno- pristajalni stezi bodo sprožile alarm. Takrat se avtopilot izklopi, mi pa moramo
povišati vpadni kot kril in zagotoviti maksimalno možno vzpenjanje letala. Le s takim
manevrom se lahko rešimo iz zelo nevarnega vremenskega pojava striženja vetra.

4.4 Pojav problema izklapljanja avtomatskega trima
Za uravnavanje aerodinamičnih sil na primarnih krmilnih površinah poskrbi avtopilot.
Celotna izvedba trima je samodejna. Glede na vstopne pogoje računalnik za komande
letenja izračuna in ukaže odklon horizontalnega stabilizatorja. Zaradi odklona v zračni tok,
ki obteka stabilizator, se ustvari aerodinamična sila, ki pa bo tako velika, da bo izničila
silo, ki jo bomo potrebovali, da premaknemo komandni volan.
Problem samodejnega izklapljanja trima smo opazili predvsem v dveh fazah leta. Ti fazi
sta vzpenjanje po vzletu in med pristajanjem.
Za vzlet si pomagamo z zakrilci, ki poskrbijo za večjo ukrivljenost in površino krila. S tem
znižamo potrebno hitrost, pri kateri je zrakoplov sposoben leteti. Po vzletu na višini 500 m
nad tlemi zmanjšamo velikost potiska letalskih motorjev. Kot vzpenjanja letala se manjša,
hitrost pa povečuje. Zakrilca pri hitrejšem gibanju skozi zrak povzročajo nepotreben upor,
zato jih želimo čim hitreje pospraviti. Zmanjšanje površine krila kompenziramo s povišano
hitrostjo, tako da ohranjamo enako velikost sile vzgona. Pri kombinaciji pospeševanja in
pospravljanja zakrilc ter zavijanja oz. rotaciji okoli vzdolžne osi se avtomatski trim
velikokrat samodejno izklopi.
Drugi primer samodejnega izklapljanja avtomatskega trima je med pristajanjem. Ko z
letalom prestrežemo signale instrumentalnega pristajalnega sistema, moramo letalo
konfigurirati za pristanek. Z zmanjševanjem količine potiska letala in vzdrževanjem višine
nam hitrost konstantno pada. Za ohranjanje vzgona moramo izvleči zakrilca in povečati
ukrivljenost ter površino krila. Najprej izvlečemo prvo in drugo stopnjo zakrilc, nato
spustimo pristajalno podvozje. Nato nadaljujemo konfiguriranje letala. Izvlečemo še tretjo
stopnjo in končno polno stopnjo. Z vsako spremembo konfiguracije se spremeni tudi
vpadni kot letala in nastavitev potiska. Zaradi spremembe vpadnega kota letala se spremeni
tudi postavitev potrebnega trima. Operacija poteka avtomatsko. Opazili smo, da se
samodejno uravnavanje sil na primarne krmilne površine oziroma trim avtomatsko izklopi
in trim ostane v nepravilnem položaju.
Vsakič ko trim ostane v nepravilni poziciji, nas na to opozori samo letalo preko
prikazovalnikov sistema EICAS. Pojavi se zvočno opozorilo, na zaslonu pa se z rumeno
barvo izpiše eden ali več opozorilnih napisov:
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AP TRIM IS LWD,
AP TRIM IS RWD,
AP TRIM IS NU,
AP TRIM IS ND,
AP PITCH TRIM.

Ko se pojavi napis AP TRIM IS LWD, je letalo izven primerne pozicije trima okoli
vzdolžne osi. V primeru LWD pomeni, da je trim ostal v poziciji, ki sicer sovpada z levim
zavojem. Če nas EICAS opozori na AP TRIM IS RWD, pomeni, da je trim okoli vzdolžne
osi ostal v poziciji, ki sovpada z desnim zavojem.
Ob opozorilih AP TRIM IS NU ali ND je letalo izven primerne pozicije trima okoli prečne
osi. NU pomeni, da je letalo ostalo v trimu, primernem za vzpenjanje. Obratno ND
pomeni, da je letalo ostalo v trimu, primernem za vzpenjanje.
Opozorilo AP PITCH TRIM nas opozori, da je celoten sistem avtomatskega uravnavanja
aerodinamičnih sil na primarne krmilne površine odpovedal.

4.4.1 Vpliv izklopa sistema na koordiniran let
Let je koordiniran, ko sile na letalo delujejo tako, da to ne drsi iz smeri oziroma iz zavoja.
Koordiniran let dosežemo s pravilnim in sorazmernim odklanjanjem več primarnih
krmilnih površin istočasno. Med koordiniranim letom dosegamo večjo natančnost z vidika
navigacije, letenje je udobnejše in prijetnejše. Poleg tega zmanjšamo tudi nevarnost izgube
vzgona na enem krilo, ki povzroči padanje letala proti tlom v značilni spirali. S tem ko
letimo koordinirano, omogočamo tudi enakomerno porabo goriva iz obeh rezervoarjev na
krilih in preprečujemo asimetrijo v količini goriva med levimi in desnimi rezervoarji za
gorivo.
Samodejni izklop avtomatskega trima ima posledico, da ostane površina, ki je bila preko
trima odklonjena z namenom izničevanja sile, v svoji zadnji poziciji, ko je trim še deloval.
Dokler je trim nastavljen pravilno in v dovoljenem območju glede na trenutni režim, v
katerem leti letalo, to ne predstavlja posebnega vpliva na koordinacijo leta.
Let z napačno odklonjeno primarno oziroma sekundarno krmilno površino postane
nekoordiniran. V horizontalnem letu zaradi nepravilno odklonjene površine trima in s tem
povečane čelne površine proti toku zraka letalo začne drseti iz smeri. Do problema ne bi
prišlo, če bi se površini simetrično odklonili ne obeh straneh letala. Let postane
nekoordiniran. Temu lahko nasprotujemo z odklanjanjem vertikalne ploskve na repu letala.
Če primerjamo sam vpliv, ima nepravilna pozicija trima krilc večji vpliv na koordiniranost
leta, kot na primer nepravilna pozicija trima višinskega krmila. Slednji na drsenje iz smeri
v horizontalnem letu ne bo imel vidnega vpliva. V obeh primerih se nam zaradi dodatnega
čelnega upora poveča tudi skupni upor letala. Posledično se zviša poraba goriva, kar je v
stroškovnem smislu nezaželeno. Za ohranjanje hitrosti bomo potrebovali tudi več potisne
sile iz letalskih motorjev.
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Med zavijanjem zrakoplova moramo poskrbeti, da to ne drsi iz zavoja ali v zavoj. Ali je
zavoj letala koordiniran ali ne, je odvisno predvsem to, v kakšni poziciji je bil trim, ko se je
samodejno sistem izključil. Če je krilce zunanjega krila odklonjeno navzdol in spodnjega
krila navzgor ter je pozicija trima sovpada s tem, let ostaja koordiniran. Dodati bomo
morali le odklon vertikalne površine repa in višinskega krmila. S tem preprečimo drsenje
letala med zavojem.
V primeru, da so se površine trima ustavile v napačni poziciji, bomo drseli ven iz zavoja,
saj bo zunanje krilo ustvarjalo več upora kot notranje. Nepravilna pozicija trima višinskega
krmila bo od nas zahtevala še vejo silo na volan, saj bomo morali nasprotovati večjemu
uporu zaradi povečane čelne površine v zračni tok.
Samodejna izključitev avtomatskega trima oziroma sistema za uravnavanje aerodinamičnih
sil na primarne krmilne površine letala bo povzročila, da bo let postal nekoordiniran.

4.4.2 Vzrok izklapljanja sistema
Kot smo omenili v podpoglavju 4.4, do samodejnega izklapljanja sistema pride pri nizkih
hitrostih in spremembah konfiguracijah letala. Med delovanjem avtopilota in normalno
operacijo zakrilc bo trim samodejno uravnaval sile, ki delujejo na elevator. Aerodinamične
sile se samodejno uravnavajo okoli lateralne osi letala. Preko trima zmanjšujemo mehanske
napetosti v napeljavi in samem servomotorju avtopilota, ki elevator odklanja.
Vsi preračuni se izvedejo v dveh računalnikih za komande letenja. Podatki, ki jih
računalnika obdelujeta, so pridobljeni iz več različnih senzorjev parametrov leta,
razporejenih po celotnem letalu. Poseben podatek, ki je uporaben predvsem za računanje
pravilnega območja vrednosti trima, je hitrost izvlačenja in pospravljanja zakrilc oziroma
hitrost spremembe konfiguracije na krilih.
Ko se konfiguracija krila ne spreminja in so zakrilca pospravljena ali odklonjena v eni
izmed možnih pozicij, bo računalnik za komande letenja generiral ukaz za normalni trim
pri nizkih hitrostih in ga poslal v kontrolno enoto za zračne zavore in stabilizator. V
primeru, da so zakrilca v normalnem tranzitu oziroma se gibljejo z normalno hitrostjo, bo
računalnik za komande letenja generiral ukaz za trim pri visokih hitrostih in ga nato poslal
v kontrolno enoto za zračne zavore in stabilizator. Ta bo nadzirala premikanje trima,
dokler mehanske napetosti in sile ne bodo razbremenile servomotorja in povezanega
sistema avtopilota.
Poglejmo si spreminjanje konfiguracije s polovično hitrostjo, ki je lahko posledica okvare
katerega od neposredno ali posredno povezanih sistemov. Izvlačenje in pospravljanje
zakrilc ni tako hitro kot med normalno operacijo brez okvare oziroma napake. Ko hitrost
spreminjanja konfiguracije ni dovolj velika, da bi računalnik za komande letenja to zaznal,
se zgodi, da je ukaz o trimu izdan ob predpostavljeni nizki hitrosti. Posledično bo trim
horizontalnega stabilizatorja odklonjen znotraj območja, ki je pričakovano za nizke
hitrosti, to je, ko zakrilca niso v gibanju.
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Ukazi, ki jih generira najprej računalnik za komande letanja, izvršuje pa kontrolna enota za
zračne zavore in stabilizator, so napačni. Razpon, ki je določen trimu, odraža vrednosti pri
nižji hitrosti, kot pa so dejanske. Posledica tega prepočasno razbremenjevanje mehanskih
napetosti in aerodinamičnih sil na sistem primarnih krmilnih površin in servomotorjev
avtopilota. Nadzorni sistem nezadostno uravnavanje aerodinamičnih sil interpretira kot
zmanjšano zmogljivost trima in prikaže napako z naslovom AP PITCH TRIM. Sproži se
zvočno in vizualno opozorilo.
Med napako, ki je povezana s sistemom samodejnega uravnavanja aerodinamičnih sil, bo
računalnik za komande letenja ukazal kontrolni enoti za zračne zavore in stabilizator, naj
trenutno vrednost trima zadrži in naj je ne spreminja. Kot smo ugotovili v podpoglavju
4.4.1, se bo skupni upor letala zaradi dodatne čelne površine proti toku zraka povečal, let
pa bo postal nekoordiniran.
Velja poudariti, da taka napaka lahko povzroči, da na danem letališču ne moremo pristati.
Vzrok je v tem, da avtopilot ne more več uravnavati trima in ga je treba izklopiti. V
pogojih zmanjšane vidljivosti na letališču se mora inštrumentalni prilet izvesti z
avtopilotom, dokler nimamo vidnega stika s pristajalno stezo. Skrajna meja uporabe
avtopilota je sicer višina 25 metrov nad tlemi. Če nam nadzorni sistem letala javi to napako
med pristajanjem v zmanjšanji vidljivosti, moramo izvesti manever neuspelega prileta.

4.4.3 Reševanje problema
Trim v nepravilni poziciji bo negativno vplival na koordiniranost leta in porabo, ki je v
današnjih časih v komercialnem letalskem prometu zelo pomemben faktor. Zaradi napake
imamo torej trim blokiran v eni poziciji.
Ugotovili smo, da je samodejno uravnavanje aerodinamičnih sil na primarne krmilne
površine povezano z delovanjem avtopilota. V podpoglavju 3.6.3 smo si pogledali, kakšne
načine trima lahko uporabimo na letalu CRJ 900. Razvrstili smo jih v prednostno lestvico.
Trim avtopilota in avtomatski trim sta na prednostni lestvici na drugem ter tretjem mestu.
Prioriteto nad vsemi ima ročni trim.

4.4.3.1 Reševanje z uporabo ročnega trima
Ročni trim ne more delovati skupaj z avtopilotom, zato ga prek enega od načinov
izklopimo. Od tega trenutka letimo manualno in letalo predpostavlja, da bo po vsaki
spremembi položaja primarnih krmilnih površin sami uravnavamo aerodinamične sile do te
mere, da se znebimo sile na komandnem volanu. Trim, ki je bil blokiran v svoji zadnji
poziciji pred javljeno napako, bo imel z izklopom avtopilota zopet celotno območje
gibanja. Računalnik za komande letenja bo zaznal naše premikanje stikala na komandnem
volanu ter sestavil ukaz za kontrolno enoto zračnih zavor in stabilizatorja. Ker bomo želene
nastavitve računalniku predajali sami, bo ta predpostavil, da predhodno ugotovljene napake
in posledično zamrznitev trenutne pozicije trima ni več. Znova bomo lahko vključili
avtopilota in mu prepustili uravnavanje sil na primarne krmilne površine.
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Do problema ponovno lahko pride predvsem med pristajanjem, saj se pred doseženo
končno pozicijo zakrilc vsaj trikrat spremeni konfiguracijo krila. Naslednja možna rešitev
je, da odpravimo izvlačenje in pospravljanje zakrilc s polovično hitrostjo, kar v osnovi
sproži izklop samodejnega uravnavanja sil.

4.4.3.2 Ponovni zagon računalnika FCC
Eden od načinov je, da ponovno zaženemo računalnik. Za 10 sekund izvlečemo varovalko
na plošči z varovalkami za obema pilotskima sedežema. Ponovni zagon se mora obvezno
opraviti na tleh, ko letalo ne leti. Po ponovnem zagonu računalniki in sistem izvedejo
samodejno testiranje, med letom letala pa se parametri vseskozi spreminjajo in računalnik
ne bo mogel določiti izhodiščnega stanja. Posebej lahko resetiramo tudi varovalko vsakega
od kanalov elektronske enote za nadzor predkrilc in zakrilc.

4.4.3.3 Dodajanje tretje enote PDU v obstoječi sistem
Zakrilca se gibljejo s polovično hitrostjo, če izgubimo enega od dveh kanalov od
elektronske enote za nadzor predkrilc in zakrilc ali če odpove ena od dveh enot za vodenje
oziroma PDU (angl. Power Drive Unit). Kot vidimo, je pri elektronski enoti en kanal
aktiven in drugi rezervni. Enako je pri enotah za vodenje. S tem smo izgubili rezervo.
Preventivno je treba znižati obremenitev obeh izpostavljenih naprav. Potencialna izguba
sistema zakrilc ima visok vpliv na dolžino pristajalne steze, priletno hitrost in predstavlja
večje tveganje nesreče pri pristajanju.
Tveganje za računalniško napako je manjše kot za mehansko napako v vodilih in PDUenoti. Če pogledamo, kako je zgrajen sistem višinskega krmila, vidimo, da imata levo in
desno višinsko krmilo vsak po tri PDU-enote. Ob odpovedi enega od treh PDU-jev sistem
deluje z enako hitrostjo, brez posledic v operaciji. Za rezervo nam je sicer ostala še ena
enota PDU, vendar je verjetnost odpovedi te preostale enote praktično ničelna.
Sistemu zakrilc lahko dodamo še eno PDU-enoto. Tako bi dobili dodatno rezervo in
zakrilca bi tudi v primeru napake ene enote delovala z normalno hitrostjo. Ugotovili smo,
da je polovična hitrost izvlačenja in pospravljanja zakrilc razlog za izklop sistema za
avtomatsko uravnavanje sil na primarne krmilne površine. Breme upravljanja z zakrilci, ki
ga je prej prevzel delujoči PDU, bi se sedaj prerazporedil na delujoči PDU in rezervo.
Tako posamezna enota ne bi bila preobremenjena in bi omogočala normalno hitrost
izvlačenja in pospravljanja zakrilc.
Poglejmo, kako bi bilo treba poseči v dosedanjo razporeditev posameznih elementov
sistema. PDU-enoti sta na letalu CRJ 900 locirani v trupu letala, na podaljšku osi krila
letala. V tem delu je dovolj prostora, da bi enoto dodali in v dimenzije trupa letala ne bi
bilo treba posegati.
V prostoru bi bilo treba razporediti tri PDU-enote. Iz tretje enote moramo napeljati vodila
na vse zobnike in mehanske aktuatorje notranjih in zunanjih zakrilc na obeh krilih letala.
Za poseg v takem obsegu bi bilo potrebno odpiranje kril na obeh straneh. Dostop do
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prostora v trupu, kjer bi namestili vodila in PDU je mogoč preko lopute na dnu letala.
Ponovno moramo programirati računalnik za nadzor komand letenja in elektronsko enoto
za nadzor predkrilc in zakrilc. V program moramo uvesti tretjo enoto. S tem bomo
zagotovili, da je tudi tretja enota nadzorovana s strani računalnikov in bomo o morebitni
napaki obveščeni. Dodatna oprema bo povečala osnovno maso letala, masno središče
praznega letala pa se ne bo znatno spremenilo, saj so krila v skoraj v celoti znotraj območja
med sprednjo in zadnjo limito masnega središča. Višja masa praznega letala pomeni tudi
manj koristnega tovora (potniki, tovor, gorivo), saj se maksimalna vzletna masa ne bo
zvišala.
V letalstvu mora varnost ostati na prvem mestu. Ta rešitev je zato še najbolj primerna, saj
bi s tem popolnoma odpravili napako. Proizvajalec naj zbere vsa poročila dogodkov, kjer
se je v kritični fazi leta obravnavani sistem izklopil. Oceni naj pogostost pojava problema,
po zbranih poročilih s strani vseh operatorjev letal CRJ 900. Ekipa inženirjev proizvajalca
naj izriše in preračuna možno dodajanje še ene enote PDU. Nato naj testni piloti opravijo
lete v kritičnih fazah leta, kjer je prej prišlo do izklapljanja sistema. Če bodo rezultati
uspešni, naj posodobitve in novo konstrukcijo sistema zakrilc vpelje v serijsko
proizvodnjo.

4.4.4 Stroškovna primerjava rešitev
Izklop avtopilota in ročna sprememba pozicije trima nam ne bo povzročila stroškov. Letalo
je v osnovi zasnovano tako, da ga tudi v primeru popolne odpovedi avtomatizacije še
vedno povsem varno letimo. Ročno letenje nam bo omejilo pozornost na preostale naloge,
ki jih imamo kot pilot, ki v danem trenutku upravlja letalo.
Ponovni zagon računalnikov s pomočjo varovalk je možen le, ko je letalo na tleh. Sam
ponovni zagon ne povzroči direktnih stroškov. Ker gre za računalnike, se mora ponovno
vzpostaviti nadzor za vse parametre, prepoznati referenčne pozicije posameznih krmilnih
površin. Po končanem zagonu računalnik začne opravljati test celotnega sistema krmil
letala. Med testom moramo letalo čim manj premikati, zato v tem času ne moremo izvajati
vkrcavanja novih potnikov. To so stroški, ki lahko nastanejo posredno. Pred ponovnim
zagonom računalnika moramo zato upoštevati več okoliščin, kot so omejitve v zračnem
prostoru, obračalni čas do povratnega leta. Zamude v danes zelo zgoščenem letalskem
prometu se namreč odražajo v velikih izgubah za letalska podjetja.
Uvedba dodatne PDU-enote bi nas v stroškovnem smislu stala največ. Konstruiranje nove
enote PDU ni potrebno, saj bi bila nova enota le še dodatna rezerva istega tipa kot
obstoječi dve. Ekipa snovalcev mora narediti načrte za izvedbo priključitve nove PDU.
Montaža in testiranje pa trajata več mesecev, zahteva veliko izšolanih ekip letalskih
mehanikov in letalo mora biti izvzeto iz operacije za celoten čas rekonstruiranja ter kasneje
certificiranja. Podjetje v glavnini denar služi s prevozom potnikov. Vsa letala, ki bi bila v
procesu rekonstruiranja, bi bila v vmesnem času prizemljena in ne bi prinašala dobička.
Zaradi stroškov ta rešitev ne izgleda najboljša, vseeno pa je treba stremeti k varnosti
vsakdanje operacije, zato je najprimernejša.
V letalstvu mora biti vsak letalnik pred predajo kupcem natančno izdelan in preizkušen
med različnimi vremenskimi razmerami. Poseganje v konstrukcijo letala mora biti
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predhodno odobreno s strani samega proizvajalca letala. Rešitev mora biti preizkušena in
prispevati k boljšim zmogljivostim ali obvladovanju letala. V primeru, da se proizvajalec
odloči spremeniti konstrukcijo, bo spremembo najprej uvedel na proizvodnji liniji. V
hangarjih mehanikov ni potrebne opreme za tako veliko poseganje v letalo. Vse že izdane
CRJ 900 bi morali zato prepeljati nazaj v tovarno in poseg opraviti tam, če bi se lastnik
letala za to odločil.
Rekonstruiranje letala je na splošno velik poseg, ki se ne opravlja tako pogosto. Če se
proizvajalec odloči za spremembo, jo vpelje na proizvodnji liniji. Obravnavamo primer, ko
je na voljo izboljšava in poseg ni obvezen. Odpoklic letal tako ni potreben.

46

5 Diskusija
Tri ponujene rešitve se razlikujejo po zahtevnosti postopka reševanja. Prva rešitev je
najhitrejša. Ne zahteva veliko časa, opravi se lahko med letom. Izklop se pojavi v dveh
fazah letenja, vpenjanju in pristajanju, ves preostali čas pa sistem popolnoma deluje. Prva
rešitev stroškovno ne prizadene podjetja. Glede na pogostost pojava se nagibamo k prvi
rešitvi, in sicer ročno spreminjanje pozicije trima. Če na napako odreagiramo dovolj hitro,
letalo ne bo prešlo v koordiniran let, kar je dodatna pozitivna stvar tega načina reševanja.
Ponovni zagon računalnika zahteva čas in nam lahko prinese težave v samem urniku
letenja. Čas obračanja letala na povratni ali nadaljnji let zelo pogosto ni velik, saj se
podjetja ob vse gostejšem prometu trudijo ohranjati svoje časovne okvire, ko imajo pravico
uporabiti vzletno-pristajalne steze na letališčih. Zamude, ki jih lahko povzroči oprema, ki
ne deluje oziroma se počasi vzpostavlja, lahko podjetje stane ogromno denarja. Potniki
terjajo odškodnine za zamude, nastajajo zamude tudi na nadaljnjih letih bodisi nazaj na
domače letališče bodisi na destinacijo, kamor leti nek drugi letalski prevoznik. Poleg tega
je reševanje možno le na tleh, kar pomeni, da ves preostali let letimo nekoordinirano, z
večjo porabo goriva, ki na koncu tudi stane več denarja.
Tretja rešitev je poseganje v obstoječo konstrukcijo letala. Spreminjanje konstrukcije
zahteva veliko inženirjev, snovalcev, mehanikov, certifikatov, testiranj. Če se lastnik
odloči za nadgradnjo, jo plača sam. V letalstvu kakršna koli napaka lahko pomeni večje
število žrtev. Sicer gre za popravek, brez katerega bo letalo še vedno letelo povsem varno,
vseeno pa je treba napako odpraviti. Ob uspešnih testiranjih bi moral proizvajalec
operatorjem, ki so prevzeli letala, z napako ponuditi rekonstruiranje sistema in
odpravljanje napake, v vmesnem času pa bi se lahko dogovorili za suhi najem za
simbolično ceno.
Stroški projekta in priprave takšnega posega se ocenjujejo na več sto tisoč evrov.
Rekonstruiranje sistema na več letalih istega operatorja hkrati sicer ne bi bilo mogoče, saj
bi letalske družbe z manjšo floto to lahko privedlo do finančnih težav.
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6 Zaključki
Sistem za krmiljenje letala nam omogoča, da letalo gibljemo okoli ene ali več svojih osi
istočasno. Da samo konstrukcijo sistema razbremenimo mehanskih napetosti, ki jih
povzročajo aerodinamične sile, uporabljamo trim krmilnih ploskev. V diplomskem delu o
problemu izklapljanja avtomatskega uravnavanja sil na primarne krmilne površine smo:
1) Se seznanili z osnovnimi napravami, ki jih splošno najdemo na vseh letalih in nam
omogočajo krmarjenje le tega okoli lastnih osi.
2) Poglobili smo se v zgradbo krmilnega sistema na letalu CRJ 900. Kompleksen sestav
smo ločili na več sestavnih delov in vsakega posebej opisali.
3) Pregledali smo načine delovanja avtopilota. Pojasnili smo povezanost avtopilota in
sistema za avtomatsko uravnavanje sil na primarnih krmilnih površinah. Poudarili smo
problem, do katerega prihaja v specifičnih fazah letenja.
4) Ugotovili smo, da do samodejnega izklopa sistema za uravnavanje sil pride zaradi
neustrezne hitrosti delovanja zakrilc. Računalnik za komande letenja pri tem zazna
napako in trim blokira v trenutnem položaju.
5) Ugotovili smo, da ob napaki, ki se dogaja, let postane nekoordiniran. Pojasnili smo,
zakaj je to v letalski operaciji nezaželeno.
6) Ponudili smo tri možne načine reševanja. Ročna nastavitev trima in ponovni zagon
računalnika z vidika kompleksnosti nista tako zahtevni rešitvi. Dodajanje še ene PDUenote zahteva poseganje v trenutno zgradbo letala in je zelo kompleksna rešitev, ki bi
zahtevala velike priprave na realizacijo. Z vidika stroškov je najcenejša rešitev ročna
sprememba položaja trima. Najboljša rešitev je rekonstrukcija sistema. To bi v
prihodnosti zagotavljalo varnejše polete, brez napake, ki smo jo obravnavali.
Ugotovili smo, zakaj let ob izklopu sistema ni več koordiniran in kakšen vpliv ima to na
samo operacijo. Ponovno delovanje avtomatskega trima smo dosegli z ročnim premikom
trima izven blokiranega območja in povrnili avtoriteto avtomatskemu sistemu. S ponovno
vzpostavitvijo računalnika smo izničili vzrok, ki je pripeljal do obravnavanega problema.
V operaciji so rešitve preizkušene in so odpravile samodejni izklop.
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Predlogi za nadaljnje delo
Po opravljeni rekonstrukciji sistema naj proizvajalec pozove operatorje, naj poročajo
vplivu rekonstruiranja sistema na fazi leta, ki sta bili z vidika napake prej problematični.
Odpre naj portal, kjer se bo prvo leto po spremembi konstrukcije po intervalih javljalo, ali
je v vmesnem obdobju prišlo do napake.
Proizvajalec naj prav tako opozori operatorje preostalih treh različic, ki so CRJ 200, 700 in
1000, da so na različici 900 opravili rekonstrukcijo sistema z napako. Ob ugotovitvi, da do
napake prihaja tudi pri preostalih treh različicah, naj proizvajalec spremembo uvede v
celotni program CRJ in ponudi možnost posodobitve sistema na že izdanih letalih.
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