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OD 01/02 -  OPERATIVNA ZAHTEVA (Operational directive) glede uporabe 

smernega krmila na letalih letalskih prevoznikov 
 

Datum izdaje: 26.11.2002 
 
Razlog za izdajo: 

Na osnovi nedavne katastrofalne nesreče potniškega letala, pri kateri je prišlo do strukturne 
poškodbe vertikalnega stabilizatorja, ločitve le-tega od trupa, posledično do izgube upravljivosti in 
padca letala, v kateri so izgubili življenje vsi potniki in člani posadke, in na osnovi informacij, ki jih 
je pridobil JAA Operations Director od FAA, NTSB, Airbus in Boeing je le-ta priporočil nacionalnim 
letalskim oblastem, članicam JAA, izdajo operativne zahteve v zvezi s to tematiko. 
Osnovni namen operativne zahteve je zagotoviti, da piloti letalskih prevoznikov razumejo 
načrtovalske in certifikacijske predpostavke, ki zadevajo vertikalni stabilizator in smerno krmilo, ter 
strukturne omejitve, povezane s pravilno in nepravilno uporabo smernega krmila. 
 

Zahtevani ukrepi: 
1. Prevoznik mora zagotoviti, da se njegovi piloti takoj zavejo, da agresivni odkloni smernega 

krmila, še posebej polni ali skoraj polni odkloni, aplicirani v pogojih bočnega drsenja 
producirajo sile na vertikalnem stabilizatorju, ki lahko presežejo načrtovalske mejne vrednosti 
in ki lahko pripeljejo do strukturnih poškodb in odpovedi. Potrebno je poudariti, da se ta pojav 
lahko zgodi pri vseh hitrostih letenja, tudi pod največjo manevrsko hitrostjo. Pozornost je 
potrebno posvetiti tudi dejstvu, da je  pravilna uporaba smernega krmila, v skladu z potrjenim 
operativnim priročnikom, popolnoma varna. 

2. Prevozniki morajo  pregledati in po potrebi revidirati svoje operativne priročnike letala 
(Aeroplane Operating Manual) in Priročnike šolanja (Training Manual), ter letalske operativne 
priročnike (FOM), dele B in D, da se zagotovi zadostnost informacij pilotom glede zahtevanih 
tehnik in pravilne ter nepravilne uporabe smernega krmila v letu. Te informacije morajo 
vsebovati ali odražati informacije, dane s strani nosilcev tipskih certifikatov (Type Certificate 
Holder) 

3. Prevoznik mora zagotoviti primerne programe informiranja in usposabljanja pilotov, ki morajo 
tematsko pokrivati predvsem:  

a. načrtovalske kriterije in predpostavke 
b. certifikacijske procese in omejitve 
c. aerodinamične sile 
d. vzpostavljanje normalnega stanja po motnji (upset recovery) 
e. pravilne tehnike uporabe 
f. normalna in nenormalna uporaba 

Ta program mora temeljiti izključno na informacijah in materialih pridobljenih od nosilcev 
tipskih certifikatov. Prilagojen je lahko, če je to potrebno, da ustreza potrebam prevoznika 
(npr. poseben poudarek na pomembnih razlikah med variantami/tipi, če jih letijo isti piloti), 
vendar v nobenem primeru ne sme uvajati materiala in informacij, ki jih ne odobrijo nosilci 
tipskih certifikatov. Program naj bi tudi poudaril razliko pri uporabah smernega krmila na letalih 
transportne kategorije in letalih splošne kategorije ali vojaških letalih. Ta program se lahko 
smatra in realizira kot del prevoznikovega Programa za preprečevanje nesreč in Programa 
varnosti letenja (Accident Prevention and Flight safety Programme), kot ga zahteva JAR-
OPS1. 

 
Uporaba, rok izvršitve, trajanje OD: 

1. operativna zahteva se nanaša na vse letalske prevoznike  
2. implementacija zahteve se mora začeti takoj  

 
Referenčni dokument: 
Priporočilo JAA Operations Director-ja nacionalnim letalskim upravam (16.10.2002). 
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