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Streszczenie. W niniejszym artykule przedstawiono szereg zastosowań programo-
wych symulatorów lotu w celu doskonalenia procesu szkolenia lotniczego. Omówio-
no najpopularniejsze programowe symulatory lotów, ich możliwości oraz ograniczenia.
Przedstawiono ogólną budowę prostej kabiny treningowej opartej o programowy symu-
lator lotu. Ponadto szczegółowo zostały opisane elementy szkolenia lotniczego, które są
powszechnie wspomagane przez certyfikowane symulatory lotów oraz elementy, które
mogą być z powodzeniem doskonalone w zaciszu domowego komputera. Dodatkowym
celem artykułu jest promowanie wspomagania szkolenia lotniczego poprzez wykorzy-
stanie programowych symulatorów lotu.

1. Wstęp

Podstawowe szkolenie lotnicze składa się z wielu etapów, podczas których uczeń-
kandydat na pilota, zapoznaje się z poszczególnymi fazami lotu poczynając od szkolnej
ławki w ośrodku szkolenia lotniczego, poprzez wyrabianie odpowiednich odruchów za-
siadając w kabinie samolotu jeszcze na ziemi, zaznajomieniem się z wrażeniem lotu,
nauką podstawowych elementów pilotażu, przelotami nawigacyjnymi, imitacją sytuacji
awaryjnych, na samodzielnych lotach kończąc. Każdy z etapów szkolenia jest określony
pewnymi minimalnymi ramami czasowymi, które zazwyczaj wystarczają do przyswoje-
nia wiedzy i umiejętności przez uczniów-pilotów.

Dynamiczny rozwój techniki komputerowej w ostatnich latach, oraz powszechny do-
stęp do niej, stwarza możliwość wspomagania niektórych elementów szkolenia lotniczego
w postaci symulacji komputerowej. Początkowo komputery miały zbyt małą moc obli-
czeniową, by móc symulować zjawisko lotu w sposób zbliżony do rzeczywistość. W miarę
rozwoju informatyki pojawiły się nowe możliwości. Początkowo były to proste programy
z dwuwymiarową grafiką, które z biegiem czasu ewoluowały do postaci przestrzennych
symulatorów, wiernie odzwierciedlających zjawiska aerodynamiczne, meteorologiczne,
oraz teksturę siatki geograficznej całej kuli ziemskiej - programy te nazywamy progra-
mowymi symulatorami lotu.
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2. Specyfikacja programowych symulatorów lotu

Prekursorem komputerowego symulatora lotu jest Flight Simulator wyprodukowa-
ny przez firmę Microsoft. W najnowszej wersji wydanej w 2007 roku umożliwia on
symulowanie lotu przy użyciu różnego rodzaju statków powietrznych, poczynając od
szybowców, poprzez śmigłowce, samoloty lotnictwa ogólnego, po odrzutowe samoloty
transportowe. Program umożliwia wykonywanie lotów w dowolnie wybranym czasie,
odpowiednio symulując oświetlenie, układ gwiazd na niebie, czasy wschodów i zacho-
dów słońca. Jego baza danych zawiera większość lotnisk świata, pełne odwzorowanie
rozmieszczenia urządzeń radionawigacyjnych oraz struktury przestrzeni powietrznej. Sy-
mulator posiada możliwość pobierania rzeczywistych danych meteorologicznych z całe-
go świata i odwzorowania ich podczas symulowanego lotu. Microsoft Flight Simulator
dysponuje bardzo szeroką gamą dodatków w postaci urządzeń peryferyjnych oraz do-
datkowego oprogramowania. Do wad programu należy między innymi niedopracowany
algorytm generowania obrazu, co w przypadku starszych kart graficznych i procesorów
objawia się nadmiernym spadkiem ilości wyświetlanych klatek na sekundę. Staje się to
szczególnie uciążliwe w najważniejszych fazach lotu - podejściu do lądowania oraz lądo-
waniu, gdzie ilość elementów koniecznych do wyświetlania jest największa. Kolejną wadą
programu jest błędne odwzorowanie reakcji samolotu w niektórych sytuacjach, takich
jak np. przeciągnięcie samolotu, czy korkociąg. Program opiera się od dłuższego czasu na
tym samym modelu symulowania lotu, który nie był znacząco modernizowany w drodze
jego ewolucji. Najczęstszym celem wykorzystania symulatora jest doskonalenie umiejęt-
ności wykonywania trudnych, bądź specyficznych procedur w lotach według przyrządów.
Można go także wykorzystać przy szkoleniu na nowy typ statku powietrznego, gdyż po-
zwala on na poznanie systemów nieznanego samolotu. Takie rozwiązanie wymaga jednak
użycia dodatkowego oprogramowania. Samoloty podstawowo zawarte w programie nie
odwzorowują dokładnie wszystkich systemów prawdziwego statku powietrznego. Dzięki
modułowej konstrukcji programu oraz kompatybilności z innymi aplikacjami powstało
wiele różnego rodzaju dodatków i udoskonaleń. Przykładem tego może być program
Active Sky poprawiający odzwierciedlenie warunków meteorologicznych oraz zobrazo-
wanie chmur i innych zjawisk meteorologicznych ograniczających widzialność. W opinii
pilotów, Microsoft Flight Simulator jest najlepszym dostępnym na rynku programowym
symulatorem lotu, pozwalającym na wspomaganie szkolenia lotniczego.

Jedynym konkurencyjnym do Microsoft Flight Simulator programowym symulato-
rem lotu, umożliwiającym symulowanie w podobnym zakresie jest X-Plane. Symulator
ten został wyprodukowany przez programistów z firmy Laminar Resarch. Firma ta jest
bezpośrednio powiązana z NASA i zatrudnia wielu jej inżynierów. X-Plane to próba
jak najwierniejszego odwzorowania aerodynamiki obiektów latających. Odpowiedni al-
gorytm oblicza siły działające na samolot, korzystając z teorii elementu płata. Dzięki
temu uzyskano komputerowy model lotu, który odwzorowuje zachowanie się samolotu
w powietrzu w sposób najbardziej rzeczywisty. Program może być z powodzeniem stoso-
wany w symulatorach certyfikowanych do szkolenia lotniczego typu FNTP oraz BITD.
X-plane zawiera dodatkowe oprogramowanie do projektowania statków powietrznych.
Wykorzystać to można przy dostosowaniu charakterystyk aerodynamicznych, czy też
awioniki do własnych potrzeb. W odróżnieniu od innych programowych symulatorów
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lotu tego typu X-plane szczególnie dobrze odzwierciedla wpływ kształtu terenu na wa-
runki atmosferyczne. Wadą symulatora jest mniejszy, w porównaniu z bazą Flight Si-
mulatora, zbiór dobrze odwzorowanych scenerii lotnisk - zachodzi potrzeba instalowania
zewnętrznych dodatków do struktury programu. X-Plane używa się również w inżynierii
lotniczej przy wspomaganiu projektowania aerodynamiki statków powietrznych.

Kolejnym programowym symulatorem lotu mającym cechy, które można wykorzystać
do wspomagania szkolenia lotniczego jest symulator wydawnictwa gier komputerowych
Ubisoft Entertainment - Ił-2 Sturmovik. Jest to symulator statków powietrznych z okresu
II wojny światowej. Charakteryzuje się bardzo dobrym odwzorowaniem aerodynamiki,
szczególnie zjawiska przeciągnięcia, autorotacji i zachowania się samolotu na pozakry-
tycznych kątach natarcia. Dzięki temu możliwe jest poznanie zjawiska przeciągnięcia
i autorotacji przez niedoświadczonego pilota, z uwzględnieniem istotnego wpływu mo-
mentów zespołu śmigło-silnik. Ił-2 Sturmovik w pełni oddaje także zachowanie się sa-
molotu w przypadku uszkodzenia płatowca, co ma bezpośredni wpływ na stateczność
aerodynamiczną. Przez uszkodzenia struktury skrzydeł lub sterów (np. przestrzelenie,
oderwanie lotki) można nauczyć się technik sterowania samolotu asymetrycznego aero-
dynamicznie. Również możliwość zablokowania poszczególnych sterów pozwala na naukę
alternatywnych technik sterowania. Wadą symulatora jest ograniczenie obszaru, w któ-
rym może być wykonywany lot oraz brak możliwości instalacji dodatkowych obszarów,
samolotów oraz lotnisk stworzonych przez firmy inne niż Ubisoft. Symulator jest głównie
ukierunkowany na rozrywkę.

Condor Competition Soaring Simulator jest programowym symulatorem lotu szybow-
ców. Poziom odwzorowania aerodynamiki jest podobny do tego w symulatorach X-Plane
i Ił-2 Sturmovik, jednak dostosowany jest on tylko do lekkich statków powietrznych bez
własnego napędu. Elementem, który może być istotny w aspekcie wspomagania szko-
lenia lotniczego jest odwzorowanie ruchów termicznych, ruchów żaglowych i falowych
w atmosferze. W Condor Competition Soaring Simulator możliwa jest bezpieczna nauka
technik wykonywania przelotów szybowcowych. Symulator ten bardzo dobrze odwzoro-
wuje lot szybowca i z powodzeniem może być wykorzystywany we wspomaganiu i dosko-
naleniu szkolenia szybowcowego. Według opinii szybowników, pomaga on w znacznym
stopniu w opanowaniu niektórych technik wykonywania lotów oraz zrozumieniu mecha-
nizmu powstawania oraz rozwoju ruchów pionowych powietrza.

Kolejnym elementem programowych symulatorów lotu ze względu na możliwość wy-
korzystania we wspomaganiu szkolenia lotniczego jest symulowanie lotu w programie
Google Earth. Program ten pierwotnie nie został stworzony z myślą o symulacji lotu.
Google Earth oferuje użytkownikowi przestrzenny model dokładnie odwzorowanej kuli
ziemskiej, wyteksturowanej wysokiej rozdzielczości zdjęciami satelitarnymi. Wbudowa-
ny prosty symulator lotu, odwzorowujący jedynie podstawowe parametry zjawiska lotu
może być użyteczny we wspomaganiu szkolenia lotniczego. Uczeń-pilot przy użyciu pro-
gramu Google Earth ma możliwość bez wsiadania do samolotu zobaczyć powierzchnię
ziemi z punktu widzenia pilota samolotu. Jakość tekstur nałożonych na powierzchnię
ziemi pozwala z powodzeniem na porównanie ich z mapą i naukę identyfikacji swojego
położenia oraz nawigacji wzrokowej.
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3. Możliwości oraz ograniczenia programowych symulatorów lotu

w aspekcie symulacji systemów statku powietrznego

Technika lotnicza stosowana we współczesnych statkach powietrznych opiera się w sze-
rokim zakresie o programy komputerowe. Wszystkie z głównych systemów samolotu,
takie jak hydraulika, pneumatyka, elektryka, systemy paliwowe, połączone są siecią
czujników z wysoko redundantnymi systemami komputerowymi, które monitorują i re-
gulują ich pracę. Również działanie systemów sterowania odpowiadających za tor lotu
samolotu jest wspomagane lub zastępowane przez systemy komputerowe. Użycie kom-
puterów w samolotach pozwala na częściowe odwzorowanie pracy systemów na nich
opartych w komputerach klasy PC. Przykładem systemu samolotu, który można odtwo-
rzyć w komputerowym symulatorze lotu jest FMC (Flight Management Computer). To
komputer zarządzający przebiegiem lotu, zużyciem paliwa, nawigacją w oparciu o in-
ne systemy. Posiada prosty interfejs CDU (Control Display Unit) służący do wymiany
informacji pomiędzy pilotem, a komputerem pokładowym FMC. Istnieją szczegółowo
odwzorowane modele samolotów, które można zainstalować do programowych symulato-
rów lotu. Wiele z nich pozwala na naukę obsługi komputera FMC zarówno w sytuacjach
normalnych, jak i awaryjnych. W programowych symulatorach lotu możliwe jest pełne
odwzorowanie działania CDU.

Wyżej opisane możliwości mają swoje ograniczenia wynikające z fizyki działania nie-
których systemów samolotu. Zasymulowanie działania komputera pokładowego FMC
w programowym symulatorze lotów nie jest trudne do wykonania, gdyż komputery po-
kładowe same w sobie są proste w obsłudze i opierają swe działania na stosunkowo
prostych algorytmach. Należy wziąć pod uwagę fakt, że komputery FMC współpracu-
ją z innymi urządzeniami tworząc system zarządzania lotem FMS (Flight Management
System). Urządzeniami takimi są interfejsy elektroniczne np. CDU, ekrany zobrazowania
odpowiednich parametrów np. ND (Navigation Display), PFD (Primary Flight Display)
- nie stanowią one problemu natury technicznej, mającego istotny wpływ na realizm
odwzorowania ich działania w programowym symulatorze lotu. Trudne do wiernego za-
symulowania w programie komputerowym są zmienne losowe docierające do FMC z nie-
których systemów samolotu. Tego typu systemy mają swoją fizyczną specyfikę działania,
którą trudno określić w postaci matematycznej. Przykładem ograniczenia sygnału wej-
ściowego do FMC jest informacja o położeniu samolotu obliczana na podstawie systemu
bezwładnościowego IRS (Inertial Reference System). System ten działa w oparciu o pre-
cyzyjne żyroskopy i akcelerometry wykorzystujące zjawisko bezwładności bezpośrednio
związane z ruchem ziemi oraz samolotu. Programowy symulator lotu nie otrzymuje infor-
macji od prawdziwego systemu IRS. Systemy radionawigacyjne samolotu wykorzystują
zjawisko fali elektromagnetycznej. Kształt i charakter fali elektromagnetycznej jest uza-
leżniony od czynników zewnętrznych takich jak linia brzegowa, pole elektromagnetyczne
ziemi, czy błędy wynikające z niedoskonałości urządzeń nadawczo-odbiorczych. Pomimo
faktu, iż fale elektromagnetyczne przetwarzane są przez odpowiednie urządzenia na sy-
gnały elektryczne wykorzystywane przez komputery FMC do obliczania pozycji statku
powietrznego oraz zobrazowania wskazań przyrządów radionawigacyjnych, to zawierają
błędy wynikające z natury fizycznej fali elektromagnetycznej, która jest trudna do od-
zwierciedlenia w postaci algorytmu. Odtworzenie zachowania się jednostek fizycznych
jest trudne do ujęcia w opisie matematycznym używanym przez komputery. To ograni-
czenie jest źródłem niedoskonałości symulacji systemu takiego jak FMS, mimo, że ten
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sam polega na opisie matematycznym, którego odzwierciedlenie na komputerze klasy
PC nie stanowi problemu.

Największej ilości informacji do przetworzenia wymaga symulowanie obiektów prze-
strzennych. Samolot sam w sobie jest bryłą złożoną z bardzo wielu detali, co w połą-
czeniu z potrzebą przestrzennego symulowania zjawisk atmosferycznych, rzeźby terenu,
nakładania tekstur wymaga bardzo dużej mocy obliczeniowej. Kiedy wymagania pro-
gramowego symulatora lotu przekraczają możliwości sprzętowe komputera pojawia się
bardzo niekorzystne, z punktu widzenia odwzorowania lotu samolotu, zjawisko ograni-
czenia wyświetlanych na ekranie klatek zobrazowania w jednostce czasu. Spadek poniżej
15 klatek na sekundę jest niepożądany. Z tego powodu redukuje się dokładność odwzo-
rowania chmur, a szczególnie terenu. Redukcja zobrazowania kształtu i teksturowania
terenu ogranicza możliwości symulowania lotu VFR (Visual Flight Rules), w którym na-
wigacja odbywa się głównie na podstawie porównania terenu z mapą. Z doświadczenia
internautów oraz pilotów używających programowych symulatorów lotu do wspoma-
gania szkolenia lotniczego wynika, że nadają się one lepiej do odwzorowywania lotów
w warunkach ograniczonej widzialności w oparciu o interpretację wskazań przyrządów
pokładowych. Nie wymaga to symulacji przestrzennej, co stawia znacznie mniejsze wy-
magania sprzętowe.

4. Możliwości budowy symulatorów lotu w warunkach domowych

w oparciu o programowe symulatory lotu

Istnieje wiele interfejsów zewnętrznych wiernie odwzorowujących interfejsy zabudo-
wane w kokpicie samolotu. Są one kompatybilne z komputerowymi symulatorami lo-
tu. Pozwalają na polepszenie jakości symulacji. Z powodzeniem można przy ich użyciu
zaznajomić się np. ze sposobem strojenia radiostacji pokładowej, czy obsługą innych
systemów samolotu. Połączenie wielu elementów, takich jak wolanty, przepustnice, pa-
nele z przełącznikami, wyświetlacze, pozwalają odwzorować kabinę prawdziwego samo-
lotu niemal w całości. Poprzez zastosowanie odpowiednich programów współpracujących
z programowymi symulatorami lotu możliwe jest skoordynowanie działania wszystkich
dodatkowych urządzeń oraz zwiększenie mocy obliczeniowej poprzez połączenie kilku
komputerów PC w sieć lokalną. Dzięki temu możliwe jest stworzenie, na podstawie pro-
gramowego symulatora lotu, w warunkach domowych symulatora podobnego do certy-
fikowanych symulatorów typu Full Flight. Główną różnicą niosącą wiele ograniczeń jest
stosowanie w symulatorze Full Flight prawdziwych podzespołów występujących w sa-
molocie, a w symulatorze programowym podzespoły te są zastępowane uproszczonymi
algorytmami. Schemat budowy symulatora lotu z wykorzystaniem interfejsów zewnętrz-
nych, odpowiedniego oprogramowania opartego na programowych symulatorach lotu
działających na komputerach klasy PC przedstawiono na rysunku 1.

Zastosowanie tego typu kabiny treningowej może mieć znaczący wpływ na przebieg
szkolenia lotniczego. Uczeń-pilot ma możliwość zaznajomienia się z kokpitem samolo-
tu, nauki procedur współpracy w załodze wieloosobowej, wyrobienia niektórych nawy-
ków zachowania w kokpicie podczas lotu. Z doświadczenia uczniów-pilotów używających
wcześniej tego typu programowych symulatorów lotu wynika, że z łatwością przyswaja-
ją wiedzę i umiejętności podczas szkolenia w powietrzu. W opinii instruktorów również
uczniowie ci wykazują większe zdolności interpretacji wskazań przyrządów pokładowych
oraz obsługi systemów samolotu, jak i podstawowych zasad techniki pilotażu.
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Rysunek 1. Schemat budowy symulatora lotu zbudowanego w oparciu
o programowy symulator lotu

Rysunek 2. Kokpit samolotu Boeing 737NG
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Rysunek 3. Kokpit symulatora samolotu Boeing 737NG zbudowany
w oparciu o programowy symulator lotu w warunkach domowych

5. Wykorzystanie programowych symulatorów lotu w szkoleniu

lotniczym

Zaawansowane symulatory lotu i kabiny treningowe wykorzystuje się od lat do szko-
lenia pilotów w sytuacjach awaryjnych, lotach według przyrządów oraz szkolenia na
dany typ samolotu. Rozwój techniki komputerowej stwarza możliwość wykorzystania
domowych komputerów klasy PC do efektywnego wspomagania o wiele szerszej części
szkolenia lotniczego. Poczynając od licencji turystycznej, w której pilot stawia swoje
pierwsze kroki, kończąc na ciągłym doskonaleniu umiejętności w zakresie latania linio-
wego. W myśl lotniczej zasady ”aviate, navigate, communicate” już dzisiaj jesteśmy
w stanie z powodzeniem przenieść ostatnią jej część - naukę frazeologii lotniczej z sa-
molotu lotnictwa ogólnego do prostego programowego symulatora lotu. Dzięki zastoso-
waniu najnowszych osiągnięć w zakresie grafiki komputerowej, techniki satelitarnej i fo-
togrametrycznej powoli staje się możliwa nauka nawigacji w lotach z wykorzystaniem
widoczności ziemi. Niestety zbliżając się do podstawowych elementów lotu zostajemy
ograniczeni brakiem możliwości technicznych oraz finansowych. Zbudowanie symulatora
lotu wiernie odwzorowującego lot samolotu, który mógłby zostać wykorzystany do na-
uki podstawowego pilotażu wiąże się z ogromnymi kosztami, głównie za sprawą systemu
sztucznego ruchu i kabiny pilota.

5.1. Korespondencja radiowa. Frazeologia lotnicza, zarówno w języku macierzystym
jak i angielskim, stanowi bardzo ważny element szkolenia lotniczego. Niestety na pozio-
mie licencji turystycznej często jest traktowana w sposób błahy. W środowisku lotniczym
panuje opinia, że piloci z małym nalotem zazwyczaj słabo radzą sobie z korespondencją
radiową. Biorąc pod uwagę, że kurs teoretyczny z przedmiotu łączność trwa 6 godzin,
z czego jedynie część jest przeznaczona na naukę frazeologii lotniczej, taka opinia może
być słuszna. Warto zaznaczyć, że na pozostałe przedmioty jest przeznaczonych około
120 godzin zajęć. W rzeczywistości nauka frazeologii rozpoczyna się wraz z odprawą
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przed lotem i kończy przy omówieniu lotów. U pilotów, którzy słabo radzą sobie z pi-
lotażem lub nawigacją, korespondencja radiowa często zostaje zaniedbana. Z pomocą
przychodzą programowe symulatory lotu i sieci komputerowe zrzeszające wirtualnych
pilotów oraz kontrolerów. Wykorzystując interfejs sieciowy symulatora oraz darmowe
oprogramowanie uczeń-pilot może połączyć się z siecią wirtualnych kontrolerów. Następ-
nie pozostaje wybór lotniska startu, samolotu oraz przygotowanie do lotu. Organizacje
zrzeszające wirtualnych lotników stworzyły szereg stron internetowych i poradników,
przy których nawet najbardziej zawiła korespondencja radiowa staje się zrozumiała.
W przypadku niejasności lub notorycznych błędów kontroler lub bardziej doświadczony
pilot zwróci uwagę i zazwyczaj wytłumaczy, w jaki sposób uniknąć błędu. Takie nieporo-
zumienia czy błędy w rzeczywistości, w najlepszym przypadku kończą się zmniejszeniem
zaufania kontrolerów lotu do pilotów lotnictwa ogólnego. Skrajne przypadki kończą się
wypadkami i incydentami lotniczymi, czego przyczyną nie jest tylko i wyłącznie brak
właściwej znajomości frazeologii lotniczej. Można natomiast stwierdzić, że pilot wyko-
rzystujący do nauki wirtualne sieci lotnicze miałby większe szanse prawidłowego zacho-
wania w danej sytuacji. Wirtualni kontrolerzy i piloci to także społeczności internetowe
pasjonujące się lotnictwem, które chętnie wymieniają się informacjami i pomagają roz-
począć przygodę z wirtualnym lotnictwem. Warto zaznaczyć, że w polskiej organizacji
wirtualnych kontrolerów lotniczych kładzie się nacisk na używanie języka angielskiego.
Oczywiście nie jest to przymus, ale każdy wirtualny lotnik, który pozna podstawy an-
gielskiej frazeologii lotniczej później jako pilot turystyczny będzie częściowo rozumiał
korespondencję w języku angielskim, zazwyczaj używaną w przestrzeni kontrolowanej
oraz coraz częściej używaną przez organy informacji powietrznej. Podczas szkolenia do
licencji turystycznej wykonuje się jedynie kilka godzin lotów w przestrzeni kontrolowa-
nej, gdzie krótka, zwięzła i przede wszystkim poprawna frazeologicznie korespondencja
ma kluczowe znaczenie. Zdecydowana większość szkolenia odbywa się w przestrzeni nie-
kontrolowanej, gdzie łączność z organem informacji powietrznej nie jest obligatoryjna.
W wirtualnym świecie piloci zazwyczaj znajdują się w przestrzeni podobnej do rzeczywi-
stej przestrzeni kontrolowanej, gdzie prowadzą korespondencję z wirtualnymi organami
kontroli ruchu lotniczego. Piloci liniowi, którzy mieli okazję skorzystać z domowych sy-
mulatorów lotu w połączeniu z siecią wirtualnych kontrolerów potwierdzają ich wysoką
przydatność.

5.2. Przeloty nawigacyjne VFR. Doskonalenie szkolenia w przelotach nawigacyj-
nych według zasad wykonywania lotów z widocznością ziemi VFR przy użyciu domowe-
go komputera stało się możliwe w ciągu ostatnich kilku lat. Dynamiczny rozwój grafiki
komputerowej - wzrost wydajności kart graficznych, nowe funkcje wspomagające gene-
rowanie grafiki pozwoliły odwzorować teren w programowych symulatorach lotu takich
jak X-plane i dodatkach do Microsoft Flight Simulator na tyle dokładnie, że można
z powodzeniem zasymulować przelot nawigacyjny VFR z mapą topograficzną lub lot-
niczą w skali od 1:500000 do 1:1000000. Wykonanie takiego przelotu na komputerze
klasy PC może być pomocne przy nauce czytania mapy, odnoszenia obiektów z mapy
na widok zewnętrzny - monitor i na odwrót. Nigdy nie będzie możliwości zastąpienia
rzeczywistego przelotu nawigacyjnego i wszystkich jego elementów, ale wspomaganie
programowym symulatorem lotu może przyśpieszyć i ułatwić proces szkolenia. Na przy-
kład bardzo pomocnym narzędziem, którego nie można zastosować w rzeczywistości jest
”pauza”. Po utracie orientacji istnieje możliwość dokładnego zbadania genezy błędu bez
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zbędnej zwłoki, przeanalizowania trasy lotu oraz porównania interpretacji kursu, czasu
i mapy przez pilota z rzeczywistością wirtualną. Badanie reakcji pilota na pogorszenie
meteorologicznych warunków wykonywania lotów, awarię układów samolotu, koniecz-
ność zmiany kursu poza wyznaczoną trasę, duży ruch nadlotniskowy, jest nie możliwe
do zasymulowania w rzeczywistości.

5.3. Loty z według wskazań przyrządów. Umiejętność pilotowania samolotu we-
dług wskazań przyrządów piloci nabywają już podczas szkolenia do licencji turystycznej.
Od wielu lat prawo lotnicze dopuszcza realizowanie większości szkolenia w kabinie tre-
ningowej. Niestety w Polsce wciąż brak jest wystarczającej ilości kabin treningowych
typu FNPT (Flight and Navigation Procedures Trainer). Poza tym w większości wyko-
rzystuje się je przy szkoleniu do bardziej zaawansowanych uprawnień, na przykład do
lotów według wskazań przyrządów IR (Instrument Rating). Nie zmienia to faktu, że
elementy takie jak uzyskanie umiejętności oceny położenia przestrzennego samolotu na
podstawie wskazań przyrządów czy zdobycie umiejętności wykonywania podstawowych
manewrów w locie na podstawie wskazań przyrządów można posiąść wykorzystując tylko
programowy symulator lotu. Ćwiczenia takie jak lot z niepełnym zestawem przyrządów,
sytuacje awaryjne, podejście do lądowania bez widoczności ziemi są szczególnie trudne
do opanowania i niemożliwe w pełni do realizacji w samolocie. Doskonalenie szkolenia
oraz odpowiedni trening przy programowym symulatorze lotu daje przede wszystkim
zwiększenie poziomu świadomości oraz doświadczenie, pozwalające podejmować szybkie
i właściwe decyzje podczas rzeczywistego lotu.

5.4. Klasy oraz typy samolotów. Pierwszym uprawnieniem w licencji pilota tury-
stycznego jest uprawnienie do lotów na danej klasie lub typie statku powietrznego. Klasy
samolotów obejmują wiele typów podobnych do siebie. Niestety ich podobieństwo może
ograniczać się jedynie do posiadania określonego typu silnika i rodzaju układu podwo-
zia. Różnice w instrumentach, awionice, zespole sterowania silnikiem mogą różnić dwa
samoloty tej samej klasy diametralnie. Samolot posiadający podstawowe przyrządy ta-
kie jak: prędkościomierz, wysokościomierz, zakrętomierz, busolę i samolot wyposażony
w tzw. ”glass cockpit”, czyli monitory CRT lub LCD zastępujące wszystkie klasyczne
instrumenty mogą należeć do tej samej klasy samolotów. Odpowiedzialność za dokształ-
cenie się w zakresie różnic i poznanie nowych układów samolotu leży w tym przypadku
tylko i wyłącznie po stronie pilota. Podczas przygotowania naziemnego nie jesteśmy
w stanie poznać wszystkich aspektów nowych systemów. Programowe symulatory lotu,
a w szczególności płatne dodatki do nich, wiernie odzwierciedlają najbardziej nowocze-
sne i zaawansowane systemy wykorzystywane w lotnictwie ogólnym. Producenci awioniki
udostępniają na swoich stronach internetowych darmowe symulatory najnowszych urzą-
dzeń nawigacyjnych. Wykorzystując to możemy poznać działanie nieznanych systemów
samolotu w każdej fazie lotu, zarówno w trakcie wykonywania procedur normalnych jak
i awaryjnych.

6. Wnioski

Podsumowując, stwierdzić można, że programowe symulatory lotu mają istotny wpływ
na przebieg szkolenia lotniczego, szczególnie w początkowych jego etapach. Są stosun-
kowo tanie, można je nabyć poczynając od ceny 250 zł. Do ich uruchomienia wystarczy
przeciętny komputer PC. Istnieje wiele możliwości zwiększania realizmu programowej



252 TOMASZ PADYKUŁA, ROBERT SKLORZ

symulacji poczynając od modyfikowania programu, poprzez instalację dodatkowych ele-
mentów udoskonalających symulację (modele samolotów, warunki meteorologiczne, sce-
nerie lotnisk), synchronizację z zewnętrznymi interfejsami (panele radiowe, przepustnice,
wolanty) na budowie w pełni odwzorowanych kokpitów samolotów w warunkach domo-
wych kończąc. Z opinii pilotów samolotowych, szybowników i instruktorów mających
doświadczenia z komputerowymi symulatorami lotów wynika, że mają one pozytywny
wpływ na postępy szkolenia. Kandydaci na pilotów już w pierwszym locie posiadają
wiedzę na temat podstawowych zasad techniki pilotażu oraz bez trudności potrafią in-
terpretować wskazania przyrządów pokładowych. Warunkiem pozytywnego efektu jest
użycie odpowiedniego komputerowego symulatora lotu do wybranego rodzaju ćwiczonej
czynności, ponieważ nie istnieje programowy symulator pozwalający na wystarczają-
co wierne odwzorowanie wszystkich etapów szkolenia lotniczego. Tego typu symulatory
znajdują też zastosowanie we wspomaganiu treningu wyszkolonych już załóg lotniczych.
Pozwalają na ćwiczenie różnego rodzaju procedur takich jak np. podejścia instrumental-
ne. Według prognoz w przyszłości programowe symulatory lotu będą w stanie zapewnić
wizualizację przestrzenną oraz dokładne odwzorowanie powierzchni Ziemi pokryte wy-
sokiej rozdzielczości zdjęciami satelitarnymi. Programowe symulatory lotu zwiększają,
ułatwiają, przyśpieszają oraz czynią bezpieczniejszym proces szkolenia lotniczego, co
potwierdza słuszną ideę rozwoju tych programów oraz używania ich jako elementów
wspomagających szkolenie lotnicze.
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CHOOSEN ASPECTS OF COMPUTER PROGRAM FLIGHT SIMULATORS
AS AN ELEMENT OF FLIGHT TRAINING IMPROVAL

TOMASZ PADYKUŁA, ROBERT SKLORZ

Abstract. This article outlines the series of applications of program flight simulators in order to
improve flight training process. The most popular flight simulators program, its abilities and limitations
have been discussed. General design description of the home training device based on a flight simulator
program has been presented. Further, more specific elements of the flight training which are both
improved by certified flight simulator and home-based computer flight simulator have been described
in detail. The additional purpose of this article is a sort of promotion of improved flight training with
flight simulator program.


