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IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI IN
AVTORSKE PRAVICE
Varstvo pravic intelektualne lastnine
Na podlagi zakona, ki ureja avtorske in sorodne pravice, je agencija imetnik avtorskih pravic nad vsebinami
pravic intelektualne lastnine v najširšem pomenu (informacije, dokumenti, fotografije, grafični elementi,
animacije, video vsebine, ilustracije in druga predstavitvena besedila), ki so objavljene na spletnem portalu
agencije in na njegovih sestavnih delih ter so last agencije ali drugih oseb, ki so na agencijo prenesle pravico
njihove uporabe.
Informacije in ostale vsebine s spletnega portala agencije je dovoljeno prenašati za osebno rabo, pri čemer
uporabnik ne sme spreminjati označb o avtorskih in drugih intelektualnih ali lastninskih pravicah.
Informacij in drugih vsebin, namenjenih ogledu in branju, ni dovoljeno prenesti in natisniti v komercialne
namene.
Brez izrecnega pisnega dovoljenja lastnika spletnega portala informacij in vsebin, objavljenih na UAS
spletnem portalu agencije, in s portalom povezanih vsebin na spletnih kanalih (Vimeo, YouTube,
Facebook...) ni dovoljeno kopirati, reproducirati, spreminjati, pošiljati po navadni ali elektronski pošti, niti
razširjati na kakršenkoli drug način.
Prav tako je strogo prepovedano uporabiti katerikoli element s spletnega portala agencije kakorkoli drugače
kot izključno v osebne, nekomercialne namene.
Uporaba učnega gradiva agencije v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana.
Uporabnik, ki uporablja spletni portal agencije na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti
materialno in odškodninsko odgovoren.
V skladu z določbami zakona, ki ureja avtorske in sorodne pravice, uradna besedila z zakonodajnega,
upravnega in sodnega področja niso avtorskopravno varovana.
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POMEN IZRAZOV IN KRATIC
Kratica
AEC
AEH
ANSP
ARC
AGL
AIP
AMC
ARC
ATC
ATTI
BVLOS
C2
C3
ConOps
CRM
DAA
EASA
ERP
EU
FPV
GDPR
GRC
GM
GNSS
GPS
GRC
HMI
JARUS
KE
Kp
KZPS
LAPL
LJLJ
LUC
MCC
Dokument:
Verzija:
Pripravili:

Angleški pomen
airspace encounter category

Slovenski pomen
klasifikacija civilnega zračnega prostora
glede na frekventnost srečanja med UA in
zrakoplovi s posadko
airborne electronic hardware
elektronika brezpilotnega zrakoplova
air navigation service provider
izvajalci storitev navigacijskih služb
zračnega promet
air risk class
razred tveganja v zraku
above ground level
višina nad tlemi
Aeronautical Information Publication zbornik letalskih informacij
acceptable means of compliance sprejemljivi načini usklajevanja
air risk class
razred tveganja v zraku
air traffic control
kontrola zračnega prometa
način delovanja UA za držanje lege v
Attitude mode
prostoru brez GNSS
beyond visual line of sight
operacija zunaj vidnega polja
command and control
upravljanje in nadzor
command,
control
and
upravljanje, nadzor in komunikacija
communication
concept of operations
koncept operacije
Crew Resource Management
upravljanje z viri letalskih posadk
detect and avoid
zaznava in izogibanje
European Union Aviation Safetyagencija Evropske unije za varnost v
Agency
letalstvu
emergency response plan
načrt ukrepanja v nujnih primerih
European Union
Evropska unija
prikaz pogleda (prvoosebni pogled) iz
First Person View
brezpilotnega zrakoplova
General Data Protection Regulation Splošna uredba EU o varstvu podatkov
ground risk class
razred tveganja na tleh
guidance material
navodila
Global Navigation Satellite System sistem za satelitsko navigacijo
Global Positioning System
sistem globalne navigacije
ground risk class
razred tveganja na tleh
human machine interface
vmesnik med človekom in strojem
Joint Authorities for Rulemaking on Združenje letalskih oblasti za oblikovanje
Unmanned Systems
pravi,l povezanih s sistemi brezpilotnih
zrakoplovov
Kinetic Energy
kinetična energija
Keppler indicator
Kepplerjev indikator
/
Kontrola Zračnega Prometa Slovenije
Light Aircraft Pilot Licence
licenca pilota lahkega zrakoplova
/
Letališče Ljubljana (LJXX, XX določa ime)
spričevalo operatorja lahkega sistema
Light UAS Operator Certificate
brezpilotnega zrakoplova
multi-crew cooperation
delo v veččlanski posadki
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aviation routine weather report (in
periodična kodirana depeša vremenska
(aeronautical meteorological code)
MTOM
maximum take-off mass
največja vzletna masa
NAA
national aviation authority
nacionalna letalska oblast
NFZ
No-Fly Zone
cona, kjer velja prepoved letenja
NOTAM
NOtice To Airmen
obvestila letalcem
OM
Operations Manual
operativni priročnik
OP
/
Operativni Priročnik
OSO
operational safety objective
operativni varnostni cilj
PDRA
predefined risk assessment
predpripravljena ocena tveganja
RBO
risk-based oversight
nadzor na podlagi tveganja
RCP
required
communication
zahtevana zmožnost komunikacije
performance
RF
radio frequency
radijska frekvenca
RLP
required C2 link performance
zahtevana
zmožnost
povezave
za
upravljanje in nadzor
RP
Remote Pilot
pilot na daljavo
RPS
remote pilot station
postaja pilota na daljavo
točka vzleta, ki je referenčna točka za prikaz
telemetrijskih podatkov o položaju UA in
RTH
Return To Home
hkrati točka pristanka pri RTH (tudi
»domača točka«)
SAIL
specific assurance and integrityspecifično
zagotavljanje
in
stopnja
level
integritete
SMM
safety management manual
priročnik za upravljanje z letalsko varnostjo
SORA
specific operations risk assessment ocena tveganja za specifične operacije
SPECI
aviation selected special weather
kodirana vremenska depeša na zahtevan
code
in
(aeronautical)
časovni okvir
meteorological code)
STS
STandard Scenario
standardni scenarij
SW
software
programska oprema
TAF
terminal area forecast
vremenska napoved v depeši
TCAS
traffic collision avoidance system sistem za izogibanje trkov v zraku
TMPR
tactical mitigation performancezahteve
za
zmožnost
taktičnega
requirement
zmanjšanja tveganja
UA
unmanned aircraft
brezpilotni zrakoplov
UAS
unmanned aircraft system
sistem brezpilotnega zrakoplova
UAS Regulation Commission
Implementing
Regulation (EU) 2019/947 of 24 May Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/947
2019 on the rules and proceduresz dne 24. maja 2019 o pravilih in postopkih
for the operation of unmannedza upravljanje brezpilotnih zrakoplovov
aircraft
VLL
very low level
zelo nizek nivo
VLOS
visual line of sight
vidno polje
VO
visual observer
vizualni opazovalec (UA)
VRS
Vortex Ring State
stanje vrtinčnega obroča (aerodinamika)
METAR
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Izraz
avtonomna operacija
avtomatska operacija
brezpilotno jadralno letalo

prikaz pogleda (prvoosebni
pogled)
iz
brezpilotnega
zrakoplova

dajanje na trg
geografsko območje sistema
brezpilotnega zrakoplova

koristni tovor

letalski modelarski
združenje

klub

ali

način spremljanja pilota
nadzorovano talno območje

največja vzletna masa
neposredna identifikacija na
daljavo
neudeležene osebe
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Pomen (po Uredbi 2019/947)
pomeni operacijo, med katero brezpilotni zrakoplov leti, ne da
bi pilot na daljavo lahko posredoval
pomeni operacijo, med katero brezpilotni zrakoplov leti, ne da
bi pilot na daljavo posredoval, pri tem ima pilot na daljavo
možnost posredovanja npr. RTH, samodejni pristanek
pomeni brezpilotni zrakoplov, ki dobi vzgon v letu zaradi
aerodinamične reakcije na fiksne dvižne površine in katerega
prosti let ni odvisen od motorja. Lahko je opremljeno z
motorjem, namenjenim uporabi v nujnih primerih
je metoda vodenja brezpilotnega zrakoplova (UA) s
prenosom slike v realnem času, s pomočjo tehničnega
sistema, ki povezuje kamero na UA in prikazovalnik (ekran ali
FPV očala) pri pilotu na daljavo (RP). Pri tem ima RP občutek
prvoosebnosti (kot da bi bil neposredno v UA in upravlja iz
njega).
pomeni prvo dajanje proizvoda na voljo na trgu Unije
pomeni del zračnega prostora, ki ga določi pristojni organ, ki
olajšuje, omejuje ali izključuje operacije sistemov brezpilotnih
zrakoplovov, da bi se obravnavala tveganja, ki se nanašajo
na varnost, zasebnost, varstvo osebnih podatkov, varovanje
ali okolje in izhajajo iz operacij sistemov brezpilotnih
zrakoplovov
pomeni instrument, mehanizem, opremo, del, aparaturo,
pribor ali dodatno opremo, vključno s komunikacijsko
opremo, ki je vgrajena ali pritrjena na zrakoplov, se ne
uporablja ali ni namenjena uporabi pri upravljanju ali
krmiljenju zrakoplova med letom in ni del strukture
zrakoplova, motorja ali propelerja
pomeni organizacijo, ki ima v državi članici zakonit sedež z
namenom izvajanja letov kot prostočasne dejavnosti,
predstavitev v zraku, športnih dejavnosti ali tekmovalnih
dejavnosti z uporabo sistemov brezpilotnih zrakoplovov
pomeni način upravljanja sistema brezpilotnega zrakoplova,
pri katerem brezpilotni zrakoplov stalno spremlja pilota na
daljavo znotraj vnaprej določenega polmera
pomeni talno območje, na katerem se upravlja sistem
brezpilotnega zrakoplova in znotraj katerega lahko operator
sistema brezpilotnega zrakoplova zagotovi, da so prisotne le
udeležene osebe
pomeni največjo maso brezpilotnega zrakoplova, vključno s
koristnim tovorom in gorivom, kakor jo določi proizvajalec ali
izdelovalec, pri kateri se brezpilotni zrakoplov lahko upravlja
pomeni sistem, ki zagotavlja lokalno oddajanje informacij o
brezpilotnem zrakoplovu, ki se upravlja, vključno z oznako
brezpilotnega zrakoplova, tako da je te informacije mogoče
dobiti brez fizičnega dostopa do brezpilotnega zrakoplova
pomenijo osebe, ki ne sodelujejo v operaciji sistema
brezpilotnega zrakoplova ali niso seznanjene z navodili in
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nevarne snovi

omogočanje
trgu

dostopnosti

na

operacija v vidnem polju

operacija zunaj vidnega polja
operator sistema brezpilotnega
zrakoplova
prepoznavanje
položaja
robustnost

geografskega

varnostnimi ukrepi, ki jih je podal operator sistema
brezpilotnega zrakoplova
pomenijo predmete ali snovi, ki lahko pomenijo veliko
tveganje za zdravje, varnost, premoženje ali okolje v primeru
incidenta ali nesreče in se na brezpilotnem zrakoplovu
prevažajo kot koristni tovor, vključno zlasti z: razstrelivi, plini,
vnetljivimi tekočinami in trdimi snovmi, oksidativnimi snovmi
in organskimi peroksidi, strupenimi in infektivnimi snovmi,
radioaktivnimi snovmi, jedkimi snovmi
pomeni vsako dobavo izdelka za distribucijo, porabo ali
uporabo na trgu Unije v okviru gospodarske dejavnosti v
zameno za plačilo ali brezplačno
pomeni vrsto operacije sistema brezpilotnega zrakoplova, pri
kateri lahko pilot na daljavo brez pomoči vzdržuje stalni vidni
stik z brezpilotnim zrakoplovom, kar pilotu na daljavo
omogoča, da nadzoruje pot leta brezpilotnega zrakoplova
glede na druge zrakoplove, ljudi in ovire, da se izogne trčenju
pomeni vrsto operacije sistema brezpilotnega zrakoplova, ki
se ne izvede v vidnem polju
pomeni vsako pravno ali fizično osebo, ki upravlja ali
namerava upravljati enega ali več sistemov brezpilotnih
zrakoplovov
pomeni funkcijo, s katero se na podlagi podatkov, ki jih
predložijo države članice, odkrije morebitna kršitev omejitev
zračnega prostora in opozori pilote na daljavo, da lahko takoj
učinkovito ukrepajo in tako preprečijo kršitev
pomeni lastnost ukrepov za zmanjšanje tveganja, ki izhaja iz
združevanja izboljšane varnosti, zagotovljene z ukrepi za
zmanjšanje tveganja, ter stopnje zagotovila in integritete, da
je varnost izboljšana
pomeni vsak brezpilotni zrakoplov in opremo za njegovo
daljinsko upravljanje
pomeni spričevalo, ki ga operatorju sistema brezpilotnega
zrakoplova izda pristojni organ

sistem
brezpilotnega
zrakoplova
spričevalo operatorja lahkega
sistema
brezpilotnega
zrakoplova
udeležena oseba
oseba, ki je skozi asistenco ali pomoč povezana v delovanje
UAS npr. za opazovanje zračnega prostora
zasebno
izdelan
sistem pomeni sistem brezpilotnega zrakoplova, ki je sestavljen ali
brezpilotnega zrakoplova
proizveden za lastno uporabo izdelovalca, razen sistema
brezpilotnega zrakoplova, sestavljenega iz sklopov delov, ki
se dajo na trg kot enoten komplet, pripravljen za sestavo
zbori ljudi
pomenijo skupine ljudi, pri katerih se ti ne morejo umakniti
zaradi gostote prisotnih ljudi
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ENOTE IN PRETVORBE
DOLŽINSKE ENOTE
meter [m]
čevelj [ft]
navtična milja [NM]
kilometer [km]

PRETVORBA
1 m = 3,28 ft
1 ft = 0,305 m
1 NM = 1,85 km
1 km = 0,54 NM

HITROST
metri na sekundo [m/s]
kilometri na uro [km/h]
vozli [kt]

PRETVORBA
1 m/s = 3,6 km/h
1 km/h = 0,278 m/s
1 kt = 0,514 m/s
1 kt = 1,85 km/h

O PODKATEGORIJI A2
Podkategorija A2 s svojo umestitvijo med A1 in A3 omogoča uporabo sistemov brezpilotnih zrakoplovov, ki
so bolj zmogljivi predvsem v smislu nosilnosti, kar omogoča uporabo težjih senzorjev.
V tej skupini se nahaja največje število znanih UAS, ki se uporabljajo za nekaj več kot zgolj za hobi.
Z njimi se namreč izvajajo različna snemanja, fotografiranja kot tudi druge vrste zajema podatkov. Seveda
večji MTOM (do 4 kg) po drugi strani predstavlja večje tveganje tako za varnost ljudi na tleh kot tudi za
varnost v zraku.
Nenazadnje gre še vedno za odprto kategorijo, kjer se uporabljajo masovno izdelani, »generični« UAS,
praviloma brez redundance in varnostnih sistemov, lahko tudi z omejeno kakovostjo izdelave in
pomanjkljivimi navodili za vzdrževanje, kar s seboj prinaša precejšnje tveganje okvare. Kljub temu izvajanje
operacij v tej podkategoriji ni tako omejeno, kot bi lahko bilo.
Ob pogoju načina počasnega letenja se je možno približati neudeleženi osebi celo na 5 m, če gre za
»tovarniški« izdelek razreda "C2".
Ob večji maksimalni vzletni masi to lahko predstavlja precejšnje tveganje, še posebno ob pomanjkljivi
kompetenci in odgovornosti pilota na daljavo.
Rešitev na drugi strani se pojavlja v večji usposobljenosti pilota na daljavo, saj je to prva podkategorija, kjer
se zahteva določena raven veščin. Zahtevnejši je tudi način opravljanja teoretičnega izpita, kjer se od pilota
zahteva tudi nekaj več letalskih znanj, poznavanja tehnike in meteorologije.
To podkategorijo zaradi vsega naštetega lahko razumemo kot nekakšno pot proti »posebni« kategoriji ob
tem, da slednja zahteva neprimerno več kompetenc kot A2.
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ODPRTA KATEGORIJA ZA ZRAKOPLOVE BREZ C OZNAK
Pravila VELJAJO DO KONCA PREHODNEGA OBDOBJA 1.1.2023. Po tem datumu je zrakoplove pod 250 g možno še leteti v kategoriji A1 z zrakoplovi nad 250 g pa v A3

Podkategorija

Območje operacije

Razred

Vzletna teža
brezpilotnega
zrakoplova

Letenje nad neudeleženimi Brezpilotni zrakoplov < 250 g
osebami dovoljeno, vendar brez "C" oznak
(npr. DJI Mavic Mini)
ne nad zbori ljudi
< 250 g
in < 19 m/s
A1
Namensko letenje nad
neudeleženimi osebami
prepovedano

A1 v prehodnem
obdobju

< 500 g
(npr. DJI Spark, Mavic
Air, Parrot ANAFI)
in < 19 m/s

Registracija

Minimalna
starost
(samostojno
upravljanje)

Usposobljenost

Samo za brezpilotni
zrakoplov z vgrajenim
senzorjem za zajem
osebnih podatkov

16 let

•

Proizvajalčeva navodila za uporabo
brezpilotnega zrakoplova.

•
Da

16 let

Proizvajalčeva navodila za uporabo
brezpilotnega zrakoplova.
Spletno usposabljanje s spletnim izpitom
za podkategoriji A1/A3.

•

•

A2

Letenje na minimalni
oddaljenosti 50 m od
neudeleženih oseb

•
A2 v prehodnem
obdobju

< 2 kg (npr. DJI Mavic,
Mavic Air, PHantom)

Da

16 let

•
•
•

A3
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Na minimalni oddaljenosti
50 m znotraj poti letenja ni
prisotnosti neudeleženih
oseb, prav tako izogibanje
na horizontalni
oddaljenosti 150 m od
stanovanjskih,
komercialnih, industrijskih
in rekreacijskih objektov in
območij

A3 v prehodnem
obdobju

< 25 kg (npr. DJI
Inspire 2, serija
Matrice 200, Matrice
300RTK)
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•

Proizvajalčeva navodila za uporabo
brezpilotnega zrakoplova.
Spletno usposabljanje s spletnim izpitom
za podkategoriji A1/A3.
Praktični test v okolju, kjer se sicer
izvajajo operacije v podkategoriji A3.
Izjava o opravljenem praktičnem
usposabljanju.
Izpit na CAA RS za podkategorijo A2.

Proizvajalčeva navodila za uporabo
brezpilotnega zrakoplova.
Spletno usposabljanje s spletnim izpitom
za podkategoriji A1/A3.

ODPRTA KATEGORIJA ZA ZRAKOPLOVE Z C OZNAKAMI in
IGRAČE
Podkategorija Območje operacije

Letenje nad neudeleženimi
osebami dovoljeno, vendar ne
nad zbori ljudi
A1
Namensko letenje nad
neudeleženimi osebami
prepovedano

Razred
C0 (igrača) in
privatno
zgrajeno

Masa/ Kinetična
energija/Hitrost

Registracija

< 250 g in hitrost manjša
ali enaka 19 m/s

Da, če je brezpilotni
zrakoplov opremljen s
senzorjem za zajem
osebnih podatkov (ne
velja za igrače)

C0 (ni igrača)

Minimalna starost
(samostojno
upravljanje)

Usposobljenost

Ni omejeno

•

Proizvajalčeva navodila za uporabo
brezpilotnega zrakoplova.

•

Proizvajalčeva navodila za uporabo
brezpilotnega zrakoplova.
Spletno usposabljanje s spletnim
izpitom za podkategoriji A1/A3.

16 let
C1

< 900 g ali < 80 J

Da

•

•

A2

Letenje na minimalni
oddaljenosti 30 m od
neudeleženih oseb (5 m v
primeru nizkohitrostnega "low
speed" načina)

•
C2

< 4 kg

Da

16 let

•

•

Proizvajalčeva navodila za uporabo
brezpilotnega zrakoplova.
Spletno usposabljanje s spletnim
izpitom za podkategoriji A1/A3.
Praktični test v okolju, kjer se sicer
izvajajo operacije v podkategoriji
A3.
Izjava o opravljenem praktičnem
usposabljanju.
Izpit na CAA RS za podkategorijo
A2.

C3

A3
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znotraj poti letenja ni
prisotnosti neudeleženih oseb,
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•

Proizvajalčeva navodila za uporabo
brezpilotnega zrakoplova.
Spletno usposabljanje s spletnim
izpitom za podkategoriji A1/A3.

PRIKAZ CERTIFIKATA PILOTA NA DALJAVO A2
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USPOSABLJANJE NA SPLETU – VIDEO GRADIVO
Video učno gradivo za pomoč pri usposabljanju za sisteme brezpilotnih zrakoplovov (UAS) v odprti
kategoriji in podkategoriji A2
Povezava na spletnem naslovu:
https://vimeo.com/showcase/caa-slovenija-uas-usposabljanje-podkategorija-a2
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POVZETEK IZ VIDEO GRADIVA A2
Poleg podrobnega učnega gradiva v tekstovni in slikovni obliki, smo pripravili tudi enostavno
video učno gradivo v obliki animacij, katere vsebujejo veliko ključnih informacij za usposabljanje
in opravljanje izpita.
POVZETEK

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zaradi manjše gostote zraka se trajanje leta sistema brezpilotnega zrakoplov v goratem
območju skrajša.
Sneg, meglice in prah zmanjšajo vidljivost pri tleh.
Pri zelo visokih poletnih temperaturah so zaradi manjše gostote zraka zmogljivosti leta
zmanjšane.
Na višini 100 m na odprtem terenu je hitrost vetra 50 % večja kot na tleh.
Turbulenca se pogosto pojavlja v bližini ovir.
Če se območju operacije približuje nevihta, hitro pristanemo.
Ob povečani masi brezpilotnega zrakoplova bo za vzlet potrebno več moči.
MTOM oz. Maximum Take-off Mass pomeni največjo vzletno maso zrakoplova.
Številka ob črki "S" na paketu baterije pomeni število členov baterije v zaporedni vezavi.
Oznaka 40 C na paketu Li - Po baterij je vrednost faktorja največjega praznjenja.
Polnjenje z balanserjem je priporočljiv način polnjenja paketa Li - Po baterij.
Če na paketu Li - Po baterij kapacitete 1500 mAh piše: "Ne polnite nad 5 C", to pomeni,
da ga lahko polnimo največ s tokom 7,5 A.
Kratica CG oz. Center of Gravity je označba za masno središče zrakoplova.
Na prikazanem brezpilotnem zrakoplovu je točka D najboljše mesto za namestitev
koristnega tovora ob zagotovljeni stabilnosti zrakoplova.
Koristni tovor je razlika med največjo vzletno maso in pa maso praznega brezpilotnega
zrakoplova.
Avtonomija brezpilotnega zrakoplova s koristnim tovorom bo vedno krajša od avtonomije
praznega brezpilotnega zrakoplova.
Napihnjen paket baterije je potrebno zamenjati.
V kategoriji A2 se bo v prehodnem obdobju na varni razdalji od ljudi smelo leteti tudi
brezpilotnimi zrakoplovi kot je z DJI Phantom 3 (1,3 kg).
40 m je najmanjša varna razdalja, ki jo moramo ohraniti od neudeleženih oseb, ko letimo
na višini 40 m v kategoriji A2 v načinu letenja z nizko hitrostjo.
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•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

30 m je najmanjša varna razdalja, ki jo moramo ohraniti od neudeleženih oseb, ko letimo
na višini 20 m v kategoriji A2 brez načina letenja z nizko hitrostjo.
5 m je najmanjša varna razdalja, ki jo moramo ohraniti od neudeleženih oseb, ko letimo
na višini 3 m v kategoriji A2 v načinu letenja z nizko hitrostjo.
Brezpilotni zrakoplov je v načinu letenja z nizko hitrostjo, če je največja dovoljena hitrost
zrakoplova 3 m/s.
Neudeležene osebe so ljudje, ki sedijo v parku na območju operacije, ljudje na velikem
glasbenem festivalu, ki so bili o operaciji seznanjeni z obvestilom na vstopnici, in ljudje, ki
so prisotni na območju operacije, vendar v njej ne želijo sodelovati.
V skupino tveganj na tleh spada tveganje, da bo brezpilotni zrakoplov ob izgubi nadzora
zadel osebe.
Padalo je varnostni sistem, ki neposredno zmanjšuje tveganje na tleh.
Pri ugotavljanju tveganja na tleh so med drugim pomembni: največja karakteristična
dimenzija brezpilotnega zrakoplova, let v vidnem polju (VLOS) ali izven vidnega polja
(BVLOS) ter število ljudi v območju operacije.
Presoja tveganja na tleh mora vsebovati: ovire na tleh, smer in moč vetra, zavarovanje
mesta vzleta in pristanka ter razred "C" uporabljenega sistema brezpilotnega zrakoplova.
Letenje v bližini oddajnikov Wi-Fi lahko povzroči težave pri upravljanju brezpilotnega
zrakoplova.
Letenje na zavetrni strani zgradbe je tvegano zaradi turbulence.

V nadaljevanju boste seznanjeni s podrobnejšo učno vsebino, katera vam bo pripomogla k
boljšemu poznavanju in razumevanju področja.
Tako bo uporaba sistemov brezpilotnih zrakoplovov in izvajanje operacij varnejša.
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1. METEOROLOGIJA
1.1. Splošno o vremenu in vremenskih pojavih
1.1.1.

Oblaki

Oblaki nastanejo kot posledica kondenzacije vodne pare v zraku, ki se dviga in ohlaja. Zrak se lahko dviga
zaradi:
-

termične konvekcije (segrevanje zraka ob tleh in ta se posledično začne dvigati nad hladnejši in
gostejši zrak),
prisilnega dviga (veter potiska zrak po hribih navzgor),
dviganja ob vremenskih frontah,
turbulence.

Poznamo več vrst oblakov. V grobem se jih loči po obliki:
-

kopasti (kumulofromni – prevladuje vertikalna razsežnost),
slojasti (stratiformni – prevladuje horizontalna razsežnost),
vlaknasti (ciroformni – značilna oblika za visoke oblake),

in po višini nastajanja:
-

nizki (od tal do 2 km),
srednji (med 2 in 6 km),
visoki (med 6 in 12 km).

V oblakih sta visoka vlažnost in nična vidljivost. Ob temperaturah pod 4 °C pa je velika verjetnost zmrzovanja
in nastajanja ledu na UAS. Za nekatere oblake so značilni strižni vetrovi in turbulenca, katere moč narašča
z večanjem vertikalne razsežnosti oblaka.
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Posebej nevarni so oblaki tipa Cumulonimbus (Cb), imenovani tudi nevihtni oblak. So izrazito vertikalno
razviti. Vrhovi takih oblakov imajo obliko nakovala in segajo preko 12 km v višino. Za njih so značilni:
-

močni strižni vetrovi in močna turbulenca,
naelektrenost (razelektritve v obliki strel),
močne padavine,
toča.

S tal jih ni možno vsakič prepoznati, saj jih lahko zakriva druga oblačnost (embedded Cb – »zakrit, vstavljen«
Cb). Priporoča se izogibanje letenja v bližini oblakov Cb na razdaljah, manjših od 10 NM (18,5 km).
Ob bližajoči se nevihti je potrebno nemudoma zaključiti z letenjem in pristati.

1.1.2.

Zračne mase in fronte

V ozračju imamo zračne mase, ki se med seboj razlikujejo po temperaturi in vlažnosti. Te globalno nastajajo
zaradi različnega segrevanja ozračja, ki je povezano s porazdelitvijo kopnega in oceanov ter nagiba zemljine
osi glede na ravnino kroženja okoli sonca. Zračne mase razvrščamo v:
-

arktične oziroma Antarktične (A),
polarne (P),
tropske (T),
ekvatorialne (E).

Te pa se lahko spremenijo še glede na to, ali so nad:
-

kopnim in jim pravimo kontinentalne (m), ali nad
morjem (c).

Meje med zračnimi masami imenujemo fronte. Fronte so lahko:
-

premikajoče (tipično),
stacionarne.
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V splošnem poznamo:
-

tople fronte (toplejša zračna masa sledi hladni):
o značilna predhodna visoka oblačnost (10 – 48 ur prej),
o sledi srednja oblačnost (5 – 12 ur prej), ki prinaša padavine,
o ob prehodu nizka oblačnost s padavinami.

-

hladne fronte (hladna masa dohiteva toplejšo):
o hiter prihod z nevihtami in padavinami,
o ob prehodu padec temperature in načeloma sledi boljše vreme.

-

okluzije (hitrejša hladna fronta dohiti počasnejšo hladno in skupaj izpodrineta vmesno toplejšo
zračno maso):
o podobno vreme kot pri prihodu tople fronte,
o ob prehodu okluzije so značilne padavine in nevihte z manj nizke oblačnosti.
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Za pomikanje front je značilno:
-

počasnejša topla fronta prinaša toplejši zrak, ki se nariva nad hladnejšega in povzroča
enakomernejše padavine,

-

hitrejša hladna fronta prinaša hladnejši zrak, izpodriva toplejšega in prinaša plohe in nevihte,

-

za področja na srednjih geografskih širinah (Evropa) je značilno pomikanje zračnih mas od zahoda
proti vzhodu.

Ilustracija: prikaz prehoda tople in hladne fronte.
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1.1.3.

Zračni tlak

Splošno in globalno gledano premikanje zraka opisuje značilne vremenske pasove z značilnim vzorcem
dviganja in spuščanja zraka. S tem so povezana izvorna območja visokega in nizkega zračnega tlaka in
splošne smeri premikanja zračnih mas.

Ilustracija: Globalna področja visokega in nizkega zračnega tlaka in posledično globalno premikanje zračnih
mas
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Zračni tlak se meri na različnih točkah na Zemlji in se ga predstavi na vremenskih kartah površinskega
vremena (surface weather charts). Na njih lahko razberemo področja z:
-

visokim (anticiklon) ali
nizkim zračnim tlakom (ciklon), ter
tlačni gradient.

Črte, ki povezujejo območja z enakim zračnim tlakom, imenujemo izobare.

Za anticiklon je značilno, da je manj vetrov, zračna masa se zadrži v dolinah več dni, kar povzroči načeloma
slabšo vidljivost, oblačnosti in padavin pa je malo. Veter je blag in nad mejnim slojem piha v smeri urinega
kazalca.
Za ciklon pa je značilno, da je vidljivost boljša, več je padavin, neviht in oblačnosti. Vetrovi so močnejši kot
pri anticiklonu, veter nad mejnim slojem pa piha v smeri proti urinemu kazalcu.
Tlačni gradient se razbere iz razlike tlaka na določeni razdalji. Bolj kot se tlak spreminja na krajši razdalji,
večji je tlačni gradient. Iz slike se tlačni gradient razbere glede na gostoto vrisanih izobar (bolj kot so izobare
skupaj, večji je tlačni gradient). Večji tlačni gradient pomeni močnejši veter, smer vetra pa poteka vzdolž
izobar tako, da je višji tlak na desni in nižji na levi strani.
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1.1.4.

Padavine

Padavine se ločujejo glede na stanje in obliko vode ter glede na količino. Padavine nastanejo tako, da se v
oblakih na kondenzacijskih jedrih začne kondenzirati vlaga, ki nato zraste v kapljice. Ko kapljice postanejo
težje, kot jih lahko v oblaku dvigajoč zrak podpira, začnejo padati proti tlom.
Zelo podoben postopek je za nastanek snežink in toče. Odvisno je od temperaturnih pogojev in količine
vlage v oblaku ter od tega, kako se ti spreminjajo z višino.
Glede na količino v grobem ločimo rahle in močnejše padavine. Bolj kot so padavine močne, bolj
zmanjšujejo vidljivost. Od moči padavin je odvisen tudi piš zraka, ki ga padavine potiskajo ali vlečejo s sabo.
Padavine (močan dež) lahko povzročijo strmoglavljenje UA zaradi:
-

okvare na elektroniki UA,
poslabšanih letalnih lastnosti UA in oteženega upravljanja,
izgube signala C2 in/ali rošenja na senzorjih za izogibanje,
zmanjšane vidljivosti.

1.1.5.

Megla

Megla načeloma nastane, ko se vlažna zračna masa ohladi v stiku s hladnejšimi tlemi ali hladnejšo zračno
maso ob frontah. Podobno kot pri oblakih je v megli vidljivost slaba (manj kot 1 km do 0 m). Vertikalno so
različno obsežne (nekaj cm do nekaj 100 m).
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1.2. Vpliv vremena na UA
UA v zraku je podvržen naravnim elementom, ki jih lahko do neke mere prenaša brez težav. Narava zna
preizkusiti meje zmogljivosti UA in jih tudi preseči. Zato je na RP, da presodi, ali so vremenski pogoji
sprejemljivi za delo z UAS in ali vreme vpliva na:
-

vidljivost,
upravljanje in zmogljivosti UA,
okvare in posledično morda strmoglavljenje UA.

1.2.1.

Veter

Veter je posledica izenačevanja zračnega tlaka v zračni masi. Spremembe v zračnem tlaku nastanejo zaradi
neenakomernega segrevanja Zemljinega površja v globalnem in lokalnem pomenu. Zrak se geografsko
različno segreva zaradi različnih značilnosti površin (voda, kopno, raven ali nagnjen teren). Sonce načeloma
zraka direktno ne segreva, zato velja, da tam, kjer se je zemeljska površina bolj segrela, se posledično bolj
segreje tudi zrak. To povzroči, da se segreti redkejši zrak začne razpenjati in dvigati, s čimer pade zračni
tlak. Obratno se zgodi pri hladnem zraku; je gostejši, se spušča in naraste tlak. V vmesnih območjih
poenostavljeno rečeno zrak teče od večjega tlaka k manjšemu.
Poznamo globalne, regionalne in lokalne vetrovne vzorce. Veter se različno obnaša tudi glede na
oddaljenost od tal in ovir.
Za RP so pomembne značilnosti vetra na manjših višinah in ob preprekah (hribi, stavbe, drevje):
-

-

Za veter pri tleh je značilno, da ima polovično hitrost glede na veter na višini (izven mejne plasti).
Hitrost pri tleh se zmanjša zaradi trenja s površjem, še posebej na območjih z gostimi ovirami
(drevje, stavbe),
Pri zmernih in močnejših vetrovih na zavetrni strani ovir nastajajo zračni vrtinci (turbulenca), ki imajo
močne vertikalne komponente hitrosti, ki lahko presegajo zmogljivost UA, zato lahko izgubimo
nadzor nad UA.
Med ovirami (stavbe, večja drevesa, gorska sedla), ki tvorijo »ozka grla«, je značilen
hitrejši/močnejši veter od okoliškega (Venturijev učinek).
Turbulenca pomeni zračno maso, ki hitro in neenakomerno spreminja smer in hitrost. V turbulenci
je težko ali pa celo nemogoče nadzorovati parametre leta. Poleg turbulence ob ovirah obstaja tudi
termična turbulenca, ki nastane v vročih sončnih dnevih zaradi dviganja zračne mase, značilno na
sončni strani pobočij.
Letenje otežuje tudi sunkovit veter, ki je značilen za določene lokalne vetrove, kot je burja.
Pojavi se tudi ob močnih padavinah in ob nevihtah.
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Zmeren veter nekoliko zmanjša potrebno moč za lebdenje, vendar pa močnejši, sunkovit veter in turbulenca
zahtevajo več moči za letenje. V takih pogojih se lahko presežejo zmogljivosti UA, ki tako postane deloma
ali popolnoma neupravljiv.
Različne zračne mase imajo načeloma različne vetrove. Ob stiku teh mas, kot je recimo vremenska fronta
ali temperaturna inverzija, se zgodi, da veter na zelo kratki razdalji močno spremeni smer in hitrost. Na teh
stikih je značilen turbulenten sloj.
Na hitro spremembo iz čelnega v hrbtni veter so posebej občutljivi UAS z nepremičnimi krili, ker jim lahko
zračna hitrost pade pod najmanjšo dovoljeno in tako postane neupravljiv.
V praksi je potrebno upoštevati, da predvsem hrbtni in čelni veter lahko vplivata na operativni doseg UAS.
Hrbtni veter koristno vpliva na trajanje leta UA, ki se po operaciji vrača na točko vzleta, čelni veter pa
zmanjšuje doseg in podaljšuje čas leta do načrtovane točke.
Hitrost in smer vetra vplivata na karakteristike leta UA.
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1.2.2.

Temperatura

Poleg tehničnih omejitev, ki so odvisne od temperature, pride do poslabšanja letalnih zmogljivosti pri visokih
temperaturah tudi zaradi zmanjšanja gostote zraka.
Pri nizkih temperaturah med 5 °C in -20 °C lahko pride do zaledenitev, ki vplivajo na letalne zmogljivosti
zaradi povečane mase in kontaminiranih vzgonskih površin.
Kadar je temperatura zelo nizka, pod lediščem, je smiselno baterije predhodno predgreti in jih hraniti na
toplem, skladno z navodili proizvajalca baterij oziroma UAS.
Temperatura je pomemben dejavnik tudi za RP, ki bi lahko zaradi neprimernih oblačil in zaščitne opreme
oteženo upravljal z UAS.

1.2.3.

Vidljivost

Zadostna vidljivost in VLOS je ključna za varno upravljanje UAS. Zato moramo poznati vremenske pojave,
ki vidljivost zmanjšajo. Vremenski pojavi, ki zmanjšujejo vidljivost, vplivajo na sposobnost varnega
upravljanja UAS.
Z zmanjšano vidljivostjo je težko ali celo nemogoče nadzirati let UA in se učinkovito izogibati oviram.

Vidljivost se močno zmanjša ob močnih padavinah, v oblakih in megli pa je vidljivost nična. Vidljivost je
lahko zmanjšana tudi zaradi prahu, dima ali snega, ki ga nosi veter.
Posebno pozornost je oblačnosti potrebno nameniti v gorskem svetu, kjer lahko hitro nastajajo oblaki ob
pobočjih in čisto na tleh. Lahko pa jih na območje delovanja UAS zanese tudi veter.
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1.2.4.

Gostota zraka

Z gostoto zraka se opisuje, kolikšna masa zraka je v določeni prostorni. Za gostoto zraka je značilno, da se
zmanjšuje:
-

z večanjem višine,
z višanjem temperature in
z večanjem vlažnosti zraka (vodna para (H2O) ima manjšo molekulsko maso kot kisik (O2) ali dušik
(N2), ki ga nadomešča).

Z gostoto zraka so povezane letalne zmogljivosti UA, kar pomeni, da bo ta imel zmanjšane zmogljivosti na
vroč in vlažen dan in na večji nadmorski višini.

1.2.5.

Vlaga

Vlaga škodljivo vpliva na elektronske komponente, saj povzroča korozijo in kratke stike. Potrebno se je
zavedati pogojev, kjer je veliko vlage in kjer se ta lahko kondenzira na UA.
Toplejši zrak lahko nosi več vlage kot hladnejši. To pomeni, da so težave z vlago lahko tudi, ko je vroče, pri
30 °C in več ob visoki vlažnosti zraka. Pri nižjih temperaturah (-10 °C do 5 °C) se vlaga hitreje izloča in
lahko zmrzuje.
Pri temperaturah pod -10° C je vlage v zraku izredno malo, kar zmanjša potencial za tovrstne težave.

1.2.6.

Zaledenitev

Zaledenitev (icing) je pojav, ko se na UA začne nabirati led. Ta se nabira na aerodinamične površine (rotorji,
krila) ter povzroča vibracije in v splošnem zmanjšanje zmogljivosti (zmanjšan vzgon in močno povečan upor)
zaradi »umazanih« aerodinamičnih površin in s tem motenega obtoka zraka.
Dodatno se poveča masa UA in spremeni težišče, kar dodatno poveča potrebno moč za letenje.
Za zamrzovanje je potrebna vlažnost, kot na primer sopara, oblačnost, megla, padavine in temperature
okoli 0 °C.
Če je UAS, na primer konfiguracije rotoplan (multikopter na električni pogon - baterije), opremljen z
avtopilotom in senzorji, ki poleg stabilizacije omogočajo avtomatsko prilagajanje moči za ohranjanje višine,
ter hkrati tudi s tokovnim senzorjem, se lahko zmrzovanje hitro opazi preko telemetrijskih podatkov (povečan
tok za vzdrževanje iste višine).

Primera zaledenitve na kraku helikopterja (levo) in na kraku propelerja multikopterja (desno)
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1.2.7.

Nevihte

Z nevihtami so povezani sledeči nevarni vplivi na UAS:
-

Močni, sunkoviti in strižni vetrovi otežijo upravljanje UA in ga lahko naredijo neupravljivega.
Zaledenitve, do katerih pride zaradi spuščajočega mrzlega zraka iz višin, kjer je temperatura pod 0
°C. Sama oblačnost pa predstavlja vlažno okolje, ki skupaj z mrzlim zrakom ustvari idealno okolje
za zaledenitve.
Toča lahko poškoduje in uniči UA.
Zmanjšana vidljivost zaradi močnih padavin oteži varno upravljanje UA.
Udar električne strele lahko uniči UA. Ob nevihtah je močno povečano število takih razelektritev.
Statični naboj in električne strele povzročajo motnje za radijsko opremo in kompase. To lahko
povzroči prekinjen stik za nadzor UA. Napačno kazanje kompasa pa povzroči vrsto napak in
nevšečnosti pri upravljanju UA.
Šibkejši signal ali izguba signala GNSS sta povezana z odbijanjem satelitskih signalov od velikega
števila delcev v nevihtnih oblakih. Izguba signala GNSS onemogoči mnoge nepogrešljive napredne
funkcije UAS.

Ob bližajoči se nevihti je potrebno nemudoma zaključiti z letenjem in pristati.

1.2.8.

Meglice

Meglice enako kot megla pomenijo zmanjšano vidljivost. To pomeni, da bo potrebno UA zadrževati na
manjših oddaljenostih od RP.
Z vlago nasičen zrak kondenzira v stiku z UA in lahko na izpostavljeni elektroniki naredi kratek stik.
Letenje v meglicah pri temperaturah med -10 °C in 5 °C poveča možnost za nastanek zaledenitev na rotorjih
ali propelerjih.
Priporoča se, da se pred delom v megli naredi nekaj krajših testnih poletov v bližini in se po vsakem preveri
morebitno nabiranje vlage ali zaledenitve na UA. Če ugotovimo varne razmere, lahko nadaljujemo z delom,
vendar s previdnostjo in rednim preverjanjem stanja UA.
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1.3. Pridobivanje vremenskih napovedi
RP se je dolžan seznaniti z vremensko napovedjo in s tem preveriti pogoje v okolju delovanja in da so ti
sprejemljivi glede na omejitve, določene v priročnikih proizvajalca UAS. Vreme lahko kritično vpliva na
varnost upravljanja UAS in na pilota na daljavo samega.

1.3.1.

Pridobivanje in interpretacija podrobnejših vremenskih situacij

RP mora pridobiti podatke o vremenskih pogojih in pojavih za predviden termin letenja. V Sloveniji izdaja
vremenska poročila in napovedi Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO), ki med drugim izdaja tudi
poročila in napovedi specifično za letalstvo.
Z vremenom se RP lahko seznani tudi iz poročil in napovedi drugih služb in servisov.

1.3.2.

Viri vremenskih poročil

Osnova za izdelavo vremenskih poročil so podatki iz:
-

mreže meteoroloških opazovalnic, ki merijo: zračni tlak, temperaturo, vlažnost, veter, količino
padavin in drugo;
meteoroloških sond (baloni), ki dajo vremenske podatke po višini,
satelitskih opazovanj.

Te podatke v poročila združujejo različne meteorološke službe in servisi, ki poskrbijo, da so po obdelavi
primerni za uporabnike. Vremenski podatki so predstavljeni v dnevnih publikacijah na internetnih straneh ali
pa uporabniških programih (aplikacijah) na mobilnih napravah.

1.3.3.

Vremenske napovedi in meteorološki parametri, primerni za
tipične operacije sistemov brezpilotnih zrakoplovov

RP mora spremljati meteorološke parametre glede na čas in območje letenja. Predvsem so pomembni
parametri, ki lahko vplivajo na omejitve, povezane z upravljanjem UAS, kot so:
-

smer in hitrost vetra (pri tleh in na majhnih višinah),
temperatura,
vlažnost,
vremenski pojavi (padavine, nevihte, megla, oblačnost ...).

Pomembno si je zapomniti, da vreme ni nujno tako, kot je opisano v napovedi za dan ali več dni vnaprej.
Zato se je pametno tik pred letenjem ponovno seznaniti z dejanskimi (aktualnimi) vremenskimi podatki.
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1.3.4.

Ocene lokalnega vremena

Vremenske napovedi in opazovanja so relativno splošna, narejena za večja območja. To pomeni, da se
uradna opazovanja lahko ne skladajo z dejanskim vremenom na našem območju delovanja.
Zato mora RP znati oceniti tudi primernost lokalnega vremena. Pri oceni lokalnega vremena si mora RP
znati odgovoriti na sledeča vprašanja:
-

Ali bom lahko več čas poleta vzdrževal VLOS? (vidljivost)
Ali bom lahko nadzoroval let UA? (parametri poleta: položaj, hitrost, višina …)

V kolikor bodo mejne razmere, se bo potrebno odločiti, ali prilagoditi parametre leta (več krajših poletov na
manjših razdaljah …) ali pa leta ne izvesti.

1.3.5.

Vremenske karte za nizke višine

Vremenske karte za nizke višine (SWL – Significant Weather Low) opisujejo vremenske pojave na višinah,
manjših od 20000 ft (oziroma kot je določeno na karti). Spadajo v skupine vremenskih kart, imenovane
Significant Weather Chart (SWC), in kot ime pove, so na njih prikazani vremenski pojavi, ki so pomembni
za letalstvo.
Na kartah so grafično označena območja z značilnim vremenom. Vremenski pojavi so načeloma
predstavljeni opisno in s simboli.
Na kartah je pomembno razbrati sledeče:
-

čas izdaje karte,
čas veljavnosti oziroma obdobje veljavnosti,
vremenski pojavi, območja, višine in čas pojavljanja.

Opis in uporaba SWL karte na internetni strani ARSO.
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1.3.6.

Vremenske depeše METAR, SPECI, TAF

METAR (METeorological Aerodrome Report) je poročilo o trenutnem vremenu na letališču. Izdaja se v
intervalu 30 minut. Zapisan je v obliki depeše s standardiziranim ključem, ki vsebuje: identifikator (kodo)
letališča, čas izdaje, veter, vidljivost, oblačnost, vremenske pojave, temperaturo zraka in temperaturo
rosišča, zračni tlak (QNH), pričakovano spremembo vremena.
SPECI pa je posebno poročilo, ki se izda za trenuten čas ali za zamenjavo že izdanega METARja, ko se
vreme bistveno spremeni med intervali METAR poročil.
TAF (Terminal Aerodrome Forecast) je napoved vremena na letališču in se izdaja za 9- ali 24-urno obdobje.
Izdaja se v enakem formatu kot METAR, s tem da ima na začetku dodan opis veljavnosti.
Ključ za branje METAR in TAF depeš na internetni strani ARSO.
OPOMBA: Zgoraj navedena vremenska opazovanja in napovedi opisujejo vreme v okolici letališč in ni nujno,
da je opisano vreme značilno za širšo regijo!

1.4. Regionalni vremenski pojavi (standardni vremenski
pojavi na obalah, v gorah in puščavah)
Po Zemlji obstaja mnogo različnih okolij z različnimi značilnostmi, kot so vrsta tal, poraščenost, nagib terena
in drugo, kar vpliva na različno toplotno prevodnost. To potem vpliva na hitrost segrevanja in ohlajanja tal
ter posledično na vreme.
Zato imajo okolja s podobnimi lastnostmi podobno značilno (splošno, sezonsko, dnevno) vreme. Na mejah
posameznih okolij, kjer se njihovi vplivi mešajo, se pojavlja značilno regionalno vreme.
-

Ravninsko območje: značilno dokaj stanovito vreme (s počasnejšimi spremembami), kadar piha
veter, je ta enakomeren in v povprečju močnejši kot v hribovitem območju.

-

Hribovito, gorsko območje: poleg zmanjšane gostote zraka zaradi večjih nadmorskih višin nastane
tudi značilno kroženje zraka zaradi različne izpostavljenosti sončnemu obsevanju, ki je odvisno od
naklona terena. Tako imajo hribovja in gorovja sončne in senčne strani, kjer se tla različno
segrevajo. Na sončnih straneh so značilna zračna dviganja (gorski, dolinski vzgorniki), ker so tam
tla bolj izpostavljena sončnemu obsevanju v primerjavi s senčnimi legami. Zvečer in ponoči so
značilni spuščajoči se dolinski vetrovi.

-

Obalno območje: značilne spremembe vetra tekom dneva, ki se dogajajo zaradi hitrejšega
segrevanja in ohlajanja kopnega v primerjavi z vodo (morjem). To pomeni, da se podnevi kopno
segreje bolj kot morje, posledično se nad kopnim začne segreti zrak dvigati. S tem in z razpenjanjem
se zmanjša zračni tlak nad kopnim v primerjavi z zrakom nad morjem in tako z morja piha proti
kopnemu. Ponoči se zaradi hitreje ohlajajočih tal ta proces obrne in veter zapiha s kopnega proti
morju.

Puščavsko območje: značilna so visoka dnevna temperaturna nihanja z visokimi temperaturami podnevi in
s tem posledično majhna gostota zraka. Po sončnem zahodu pa se hitro ohladi zaradi hitro izsevane toplote
v vesolje.
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2. LETALNE ZMOGLJIVOSTI SISTEMA
BREZPILOTNEGA ZRAKOPLOVA
2.1. Tipična operativna ovojnica rotoplanov – za
konfiguracije z nepremičnimi krili in hibridne
konfiguracije
2.1.1.

Konfiguracije UAS

V grobem UAS konfiguracije lahko ločimo:
-

z vidika namembnosti in sposobnosti posamezne konfiguracije in
podobnosti v upravljanju.

Uporabljajo se tipične UAS konfiguracije, kot so:
-

rotoplani,
letala z nepremičnimi krili,
VTOL hibridni sistemi.

Različne konfiguracije bomo med sabo primerjali, kako vzletajo, pristajajo in letijo.
Primerjali bomo sisteme upravljanja, ki so za vse konfiguracije malce različni, vendar za vsako velja, da je
UAS mogoče upravljati:
-

-

Ročno (brez pomagal), RP nadzoruje let preko upravljanja UA po njegovih oseh in smereh ter
vseskozi popravlja neželene premike,
Asistirano (krmilnik letenja):
o Stabilizirano po nagibu, naklonu, smeri,
o Stabilizirano po nagibu, naklonu, smeri, višini,
o Stabilizirano po nagibu, naklonu, smeri, višini in z pozicioniranjem (GNSS).
Avtomatsko (avtopilot), RP določi osnovne parametre, kot so smer, hitrost, višina ali pot in položaj,
avtomatika pa potem ustrezno usmerja in obrača UA, RP pa nadzoruje operacijo ali izvaja korekcije
po potrebi.
Avtonomno (avtopilot), avtonomna operacija je tista, med katero UA deluje, ne da bi RP lahko
posegel v njegovo delovanje.

2.1.1.1. Rotoplani (rotorcraft),
V to skupino spadajo tudi "klasični" helikopterji, katerim je skupno, da imajo podoben način letenja in
upravljanja. Njihova glavna značilnost je rotor oziroma rotorji z navpično osjo vrtenja.
Taka konfiguracija je energetsko neučinkovita, vendar jim tako postavljeni rotorji omogočajo lebdenje in
vertikalno vzletanje in pristajanje.
Rotoplani potrebujejo zelo malo prostora za vzlet in pristanek ter so uporabni za delo v omejenem okolju
(kjer je veliko ovir).
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Rotoplani se delijo na:
-

Enojni rotor (kot je na primer »klasični« helikopter z repnim rotorjem)
Multirotor
o Tandem (dva rotorja)
 Koaksialni (rotor zgoraj in spodaj)
 Zaporedni (rotor spredaj in zadaj)
 Vzporedni (rotor levo in desno - bicopter)
o Multikopter (več kot dva rotorja)
 Trikopter
 Štirikopter (quadrocopter)
 Šestkopter (heksacopter)
 Osemkopter (octocopter)

Po načinu upravljanja so si med sabo zelo podobni. Sistemi z enojnim rotorjem (in delno tudi tandem rotorji)
upravljajo velikost in smer vlečne sile s spremenljivim korakom (cikličnim in kolektivnim).
Sicer je pa za multirotor sisteme značilno upravljanje velikosti in smeri vlečne sile s spreminjanjem hitrosti
vrtenja ustreznih rotorjev (kot na propelerjih je fiksen).
Multikopterji obstajajo v različnih konstrukcijskih izvedbah, odvisno od ogrodja oz. »okvirja« (strukture),
števila rotorjev in njihove postavitve. Kot takšne bi jih lahko opredelili v:
-

Razred strukture konstrukcije (Frame Class), kot so Quad, Hexa, Octa...
Tip strukture konstrukcije (Frame Type), kot so X, H, V, Plus …

Različne izvedbe so podrejene funkciji UAS in njegovemu tovoru.
Štirikopter ali domače »quadrokopter« iz konfiguracije rotorplanov je najbolj razširjen UAS.
Letala z nepremičnimi krili (fixed-wing aircraft)
Ves potreben vzgon za letenje pridobijo iz kril, zato se morajo stalno premikati skozi zrak. To hitrost jim
zagotavlja pogon (potisk) v obliki propelerja ali turbine. Za letala z nepremičnimi krili sta značilni večja hitrost
leta in boljša energetska učinkovitost v primerjavi z rotoplani, kar se odraža v daljšem razpoložljivem času
leta.
Glavna pomanjkljivost konfiguracije je, da ima omejeno najmanjšo hitrost letenja. To pomeni, da za vzlet in
pristanek potrebuje več prostora, izogibanje oviram pa tudi zahteva več pozornosti in drugačen pristop k
letenju.
Način upravljanja letal z nepremičnimi krili je tak, da se upravljajo po treh oseh (vzdolžna – nagib, prečna –
naklon, navpična - smer) in po hitrosti.
Obstaja veliko različnih oblik letal z nepremičnimi krili, ki se ločujejo po:
-

Obliki in zasnovi kril (eno-, večkrilne zasnove in drugo)
Po načinu pogona (vlečni in potisni)
Po sistemu vzletanja in pristajanja:
o Ročno (vzlet iz rok)
o Z mehanskim sistemi ali pripomočki
 Za vzletanje (katapult, lansirna gumica …)
 Za pristajanje (lovilna mreža, lovilna vrvica …)
o S podvozjem
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VTOL hibridni sistemi
So izvedeni kot kombinacija letala z nepremičnimi krili in rotoplana (v večini multikopterja).
Ti sistemi izkoriščajo učinkovitost letal z nepremičnimi krili v letu in imajo možnost vertikalnega vzleta in
pristanka za večjo uporabnost na omejenih terenih.
Poleg obeh načinov upravljanja je za VTOL hibridne sisteme značilna tranzicija, to je faza letenja iz enega
načina (lebdenje oz. vertikalno vzletanje in pristajanje) v drugega (letenje naprej z nepremičnimi krili) in
nazaj v lebdenje.

2.1.2.

Operativna ovojnica

Operativna ovojnica opisuje zmogljivosti UAS po različnih parametrih, ki so večinoma soodvisni. Tipični
parametri, ki nas zanimajo pri delu z UAS, so:
-

avtonomija (ang. »Endurance«),
masa UA,
hitrost letenja,
višina letenja.

Za avtonomijo, to je razpoložljiv čas UA v zraku, je značilno, da se zmanjšuje z večanjem mase UA in z
večanjem hitrosti leta. Ob večji masi je potrebna večja moč, s čimer je večja poraba energije na časovno
enoto. Enako velja za letenje z večjo hitrostjo. Avtonomijo se poveča tako, da se zmanjša maso UA ali
poveča kapaciteto baterije. Slednje večinoma spet poveča maso, zato prirast avtonomije ni sorazmeren s
povečano kapaciteto baterije.
Masa UA je najbolj odvisna od mase tovora ali opreme, ki je nanj pritrjena. RP se mora zavedati, da
povečana teža UA pomeni zmanjšano rezervo moči. Na primer, če je RP navajen, da UA lebdi s 30 % moči
in s tem povezanima avtonomijo in odzivnostjo, bo moral RP pri povečani masi, kjer bo UA lebdel s 70 %
moči, računati z zmanjšano avtonomijo in ustrezno počasnejšo odzivnostjo.
Hitrost in višina letenja sta močno povezani z maso UA. Pri večjih masah gre pričakovati zmanjšane končne
hitrosti in višine letenja. Pri UA s krili je pri povečani masi potrebno upoštevati tudi povečano hitrost
prevlečenega leta in s tem povečane minimalne hitrosti letenja!
Pred delom s spremenjeno opremo UA in s tem spremenjeno maso UA je priporočljivo, da se opravi testni
let, kjer se RP seznani s spremenjenimi zmogljivostmi in upravljivostjo UA.
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Kinetična energija
Kinetična energija pomeni energijo telesa v gibanju, ki je odvisna od kvadrata hitrosti in mase telesa.
Kinetično energijo opisuje enačba:
𝑊𝑊𝑘𝑘 =

1
𝑚𝑚𝑣𝑣 2
2

Enačba pomeni, da se kinetična energija sorazmerno povečuje z maso telesa oziroma, da se povečuje s
kvadratom hitrosti.
Zakonodaja z vidika kinetične energije UAS omejuje sprejemljiv nivo škode za določeno kategorijo UAS, ki
jo ta lahko povzroči glede na svojo maso in hitrost letenja.
Preprosto rečeno, več kinetične energije naredi ob trku večjo škodo. V tabeli spodaj je primerjava kinetične
energije za UAS z maso 250 g in 4 kg pri hitrostih 30 in 50 km/h.

Masa UAS
250g
4kg

Hitrost letenja
30 km/h 60km/h
9J
35J
139J
556J

Vzgon
V aerodinamiki pomeni silo, ki je pravokotna na tok zraka, ki obteka aerodinamični profil. Aerodinamični
profil pomeni obliko preseka krila, rotorja ali propelerja, za katero je značilno, da ustvarja veliko več vzgona
kot upora.
Vzgon opisuje sledeča enačba:
𝐹𝐹𝑌𝑌 =

Kjer:
-

-

1 2
𝜌𝜌𝑣𝑣 𝐶𝐶𝑌𝑌 𝐴𝐴
2

ρ pomeni gostoto zraka,
v pomeni hitrost obtekajočega zraka,
CY pomeni količnik vzgona, ki je odvisen od oblike aerodinamičnega profila in kota, pod katerim
doteka zrak na profil (vpadni kot – ang. Angle of Attack),
A pomeni površino krila oziroma kraka.

Iz enačbe lahko sklepamo, da RP količino vzgona nadzoruje s hitrostjo leta oziroma vlečno silo s hitrostjo
vrtenja rotorjev ali propelerjev.
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Faktor povečanja
Dodaten dejavnik pri upravljanju z UA je tudi odklon vzgonske sile (pri rotoplanih vlečna sila) od navpične
osi. Ta odklon se tipično pojavi pri zavojih (pri rotoplanih pa tudi pri pospeševanju in zaviranju).
Odvisno od kota odklona (nagiba, naklona) se zmanjša navpična projekcija vzgonske sile.

Za zadrževanje enake višine zato potrebno ustrezno povečati vzgonsko (vlečno silo). Potrebno povečanje
opisuje naslednja enačba:
Faktor povečanja = 1/cos(kot nagiba).
Pri zavojih se to povečanje vlečne sile pozna tudi kot povečanje obremenitve na UA. Zato v zavoju temu
rečemo faktor obremenitve, ki ima enako odvisnost od kota nagiba. Na primer pri nagibu 60° ima faktor
obremenitve vrednost 2.
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2.2. Masa in ravnotežje, težišče
Proizvajalec določi največjo vzletno maso (Maximum TakeOff Mass – MTOM) za UAS, do katere jamči, da
bo UA upravljiv skladno z določili priročnika. Masa UA se lahko spreminja in je odvisna od opreme in tovora.
Na UA se lahko namestijo različne zaščite rotorjev, različno veliki paketi baterij, različno težki senzorji in
drugo, kar vpliva na maso UA.
Ne glede na faktorje, ki vplivajo na maso, mora biti končna masa UA manjša ali enaka MTOM!

2.2.1.

Upoštevanje ravnotežja celote pri nameščanju kardanskega
obešenja (gimbal), koristnega tovora

Težišče (ang. Center of Gravity – CoG ali CG) je točka na telesu oziroma na UA, okoli katere so mase
enakomerno razporejene in skupna sila teže ne povzroča vrtilnih momentov – masno središče. Običajno se
položaj težišča spreminja glede na konfiguracijo UA, zato proizvajalec določi razpon dovoljenih položajev
težišča in metodo njegovega določanja. To velja samo za UAS, kjer je spreminjanje opreme oziroma tovora
predvideno.
Omejitve položaja težišča se določajo v vzdolžni in prečni smeri, pri UAS pa tudi v navpični smeri.
Odstopanje od osnovnega položaja težišča v katerokoli smer vpliva na upravljivost UA. Prekoračitev pa
lahko povzroči, da bo UA težko upravljiv ali pa ne bo več upravljiv.
Potrebno je upoštevati skupno težišče samega UA in na njem nameščenih delov in tovora. Tovor se v
idealnem primeru namešča tako, da je skupno težišče UA in tovora kar najbolj podobno tistemu, ki ga ima
UA sam ali pa je znotraj proizvajalčevih omejitev.
Kardansko obešenje tovora (kamer) omogoča, da se ta lahko obrača glede na želen kader in da je gibanje
stabilizirano. Posledično pa tovor premika skupno težišče UA med letom.
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2.2.2.

Vpliv (koristnega) tovora na stabilnost leta

Koristni tovor lahko opredelimo kot razliko med največjo vzletno maso UA in maso praznega UA.
Tovor, ki spreminja težišče UA, povzroča vrtilni moment oziroma nestabilnost na UA, ki jo je potrebno
premagati z nasprotujočim kontrolnim momentom. To pomeni, da moramo položaj težišča UA, ki ga zanaša
ali obrača v eno smer, »popraviti« oziroma uravnotežiti (»trimanje«) s pomikom kontrolnih ročic v nasprotno
smer, torej z delovanjem motorjev (propelerjev).
-

Za sisteme z rotorji v lebdenju to morda pomeni le manjši popravek za uravnoteženje. V preletu pa
ima lahko večji vpliv na hitrost letenja in upravljivost. Pri UA z rotorji težišče v zadnjem položaju
pomeni zmanjšano končno hitrost, težišče v sprednjem položaju pa zmanjšano zmožnost zaviranja.
Koristni tovor, ki je obešen tako, da zniža položaj skupnega težišča UA, poveča stabilnost UA.
Tovor, nameščen visoko oziroma tako, da dviga položaj skupnega težišča, pa zmanjšuje stabilnost
UA v letu.

-

Za sisteme z nepremičnimi krili je značilno, da težišče, pomaknjeno nazaj, zmanjšuje stabilnost v
letu, težišče, pomaknjeno naprej, pa jo povečuje. Ob tem seveda govorimo o gibanju težišča znotraj
dovoljenih omejitev.
Te spremembe sicer lahko vplivajo na stabilnost zaradi oblike letala oziroma vplivajo na zračni upor,
ki ga povzroča sprememba težišča.
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2.2.3.

Razumevanje, da ima vsak tip brezpilotnega zrakoplova drugačno
težišče

»Opisano zgoraj«
Primer težišča za konfiguracijo UAS rotoplana (Multikopter)
Točka D na UA je težišče (CoG).

Primer težišča za konfiguracijo UAS letala z nepremičnimi krili
Točka B na UA je težišče (CoG).

Dokument:
Verzija:
Pripravili:

Učno gradivo za UAS, odprta kategorija, podkategorija A2
V1.0
© CAA. Vse pravice pridržane.

38

2.3. Varno pritrjevanje tovora
Pritrjevanje tovora na UA vpliva na varnost letenja iz več vidikov:
-

Sposobnosti brezpilotnega zrakoplova za dvig tovora: proizvajalec je pri snovanju upošteval
določeno največjo maso UA, pri kateri še lahko varno leti. Z dodajanjem mase bodo morali motorji
delati na višjih vrtljajih in močeh, ob tem da največje razpoložljive moči ne poznamo oz. nam
informacija o njej ni na voljo. Če ima UA dovolj moči za lebdenje, ni nujno, da bo ob povečani masi
imel dovolj vzgona, da zaustavi spuščanje. Ob večji masi in s tem povečani vztrajnosti bo potrebna
večja moč za zaustavljanje, sploh ko se UA spušča in bo za zaviranje potrebno premagati še
gravitacijo.

-

Sposobnosti UA za manevriranje z dodatnim tovorom: zmožnost manevriranja se z večjo maso
zmanjšuje, kot že navaja prejšnji primer. Če je tovor na UA pritrjen izven težišča, pomeni, da bo
najbližji propeler deloval pri večji moči kot ostali. To pa lahko pomeni, da se bo le v določenem
manevru, ko bo kritični motor preobremenjen, UA vedel nepredvidljivo oziroma bo razpoložljiva moč
motorja manjša od potrebne in bo med manevrom strmoglavil.

-

Nenačrtovano odmetavanje tovora skozi napačne pritrditve tovora: nameščanje tovora izven
predvidenih mest lahko hitro pomeni nenačrtovano odmetavanje in poškodbe oseb ali imetja na
tleh. Proizvajalci mesta, kjer se tovor pritrjuje, posebej ojačajo, večinoma pa so ta mesta tudi zaradi
masnega središča najbolj ugodna. Težava namestitve tovora izven masnega središča, kot smo že
ugotovili, lahko v določenem manevru vodi v izgubo nadzora nad letom UA.
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2.4. Baterije
2.4.1.

Razumevanje vira energije

V tej lekciji so opisane najpomembnejše osnove pri rokovanju z litijevimi baterijami. Zaradi izjemne
reaktivnosti litija na zraku je zelo pomembno, da se naučimo pravilnega rokovanja z baterijami.
Litijeve baterije imajo visoko energijsko gostoto, ki omogoča dolge letalne čase. Hkrati pa so lahko ob
neupoštevanju pravil pri praznjenju, hranjenju in shranjevanju potencialno zelo nevarne.
Ob fizičnih poškodbah paketa ali pri nepravilnem polnjenju lahko pride tudi do vžiga in požara.
Baterije, ki se uporabljajo pri UAS, lahko v osnovi razdelimo glede na:
-

kemijsko sestavo baterije:
o LiPo, Li-Ion, LiFePo4, Ni-MH itd.

-

tip baterij (zahtevnosti uporabe in naprednih rešitev):
o klasične (NE-pametne) baterije z balanserjem ali brez,
o pametne (inteligentne baterije).

2.4.2.

Seznanitev z vrstami baterij

Litij-ion polimerne (Li-Po) baterije
So najpogostejši tip polnilnih baterij, ki se uporabljajo v brezpilotnih zrakoplovih. Razlog je v relativno visoki
energijski gostoti (Wh/kg) in hkratni možnosti hitrega praznjenja teh baterij. Posamezni Li-Po členi imajo
nominalno napetost 3,7 V. V paketu so vezani zaporedno (S) ali vzporedno (P).
Pregled LiPo baterij z različno napetostjo:
Baterija 1S = 3,7 V = 1 člen x 3,7 V
Baterija 2S = 7,4 V = 2 člena x 3,7 V
Baterija 3S = 11,1 V = 3 členi x 3,7 V
Baterija 4S = 14,8 V = 4 členi x 3,7 V
Baterija 5S = 18,5 V = 5 členov x 3,7 V
Baterija 6S = 22,2 V = 6 členov x 3,7 V
Baterija 8S = 29,6 V = 8 členov x 3,7 V
Baterija 10S = 37,0 V = 10 členov x 3,7 V
Baterija 12S = 44,4 V = 12 členov x 3,7 V

Litij-ionske (Li-Ion) baterije
Imajo lahko še nekoliko višjo energijsko gostoto kot Li-Po, vendar slabšo sposobnost hitrega praznjenja.
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Litij-železo (LiFePo4) baterije
Imajo nižjo energijsko gostoto od obeh zgoraj naštetih. So manj primerne za uporabo v UAS, so pa lahko
uporabljene v napravah, ki delujejo pri nižjih ali višjih temperaturah kot zgoraj opisana tipa baterij.
Ni-MH baterije
Imajo napram zgoraj opisanim tipom najmanjšo energijsko gostoto in najmanjšo možnost hitrega praznjenja.
V sodobnih/tehnološko naprednih napravah jih ne najdemo več.
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2.4.3.

Razumevanje terminologije baterij

Osnovni parametri bateriji:
-

Napetost baterije
Kapaciteta
Tok praznjenja C
Tok polnjenja
Konfiguracija baterije (nS, nP)

Sestavni deli baterije (primer)
Prikaz baterije 3S Lipo 11,1 V kapacitete 5000 mAh (Vir: http://eduardochamorro.github.io)

Priključek za
balansiranje

Široki
elektrodni
jezički

Zaščitni ovoj baterije
iz polikarbonatne
plastike

Priključek za
visokotokovno
polnjenje/praznjenje

Posamezni členi (naložena konstrukcija)

Vodnika
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Napetosti členov, merjene v mirovanju, za LiFePo4, Li-Ion, LiPo, LiHV baterije
4,35 V
4,20 V
4,10 – 4,20 V
3.65 V

polni LiHV člen
poln LiPo člen
poln Li-Ion člen
poln LiFePo4 člen

3,9 V
3,8 V
3,7 V
3,3 V

napetost hranjenja LiHV člena
napetost hranjenja LiPo člena / nazivna napetost Li-HV člena
napetost hranjenja Li-Ion člena
napetost hranjenja LiFePo4 člena

3,7 V
3,6 V
3,3 V
3,0 V

najnižja prip. napetost LiHV člena / nazivna napetost Li-Po člena
najnižja priporočljiva napetost LiPo člena
najnižja priporočljiva napetost Li-Ion člena
najnižja priporočljiva napetost LiFePo4 člena

3,1 V
3,0 V
2,8 V
2,5 V

popolna prazen LiHV člen
popolnoma prazen LiPo člen
popolnoma prazen Li-Ion člen
popolnoma prazen LiFePo4 člen

Spominski efekt
Spominski efekt je znan pri NiCd in nekoliko manj pri NiMH baterijah. Če se te baterije ponavljajoče
praznijo manj, kot je nominalna kapaciteta (npr. 50 %), se pri praznjenju preko 50 % kapacitete zgodi, da
napetost pod obremenitvijo drastično pade. Rešitev je večkratno tako imenovano »cikliranje« in globoko
praznjenje pod 1 V/člen.
Pojav ni prisoten v večini Li-xx baterij, so ga pa odkrili pri LiFePo4 baterijah.
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Primer sheme paketa LiPo z oznako 4S2P 14,8 V 3000 mAh 40 C.

3000 mAh

3000 mAh

3000 mAh

3000 mAh

4S1P 14,8 V 3000 mAh

LiPo = Vrsta polnilne baterije (Litij-ion polimer).
4S1P = Oznaka pomeni konfiguracijo členov (celic).
-

S (ang. »serial« - serijsko oz. zaporedno) pomeni člene v zaporedni vezavi, povezane v skupino.
Pri tem se povečuje napetost z vsakim dodatnim členom, kapaciteta ostaja ista.
4S označuje, da imamo v zaporedju torej 4 člene v eni skupini.
P (ang. »parallel« - paralelno oz. vzporedno) pomeni število vzporedno vezanih skupin, v katerih
so členi. Pri tem se povečuje kapaciteta z vsako dodano skupino členov, napetost pa ostaja ista.
1P označuje, da imamo vzporedno le eno skupino členov.
4S1P skupaj vsebuje 3 člene (3 x 1).

14,8 V = Nazivna napetost paketa je 4 členi x 3,7 V = 14,8 V.
3000 mAh = Kapaciteta. Paket lahko zadrži do 14,8 V x 3 Ah = 44,4 Wh električne energije.
40C = Označuje tokovno oznako praznjenja (največji tok praznjenja), kar pomeni, koliko energije je baterija
sposobna dostaviti porabniku in se pri tem ne poškoduje.
-

40C v teoriji pomeni, da se lahko členi praznijo s 40 x faktorjem kapacitete, t. j. 40 x 3 Ah = 120 A
Baterija se zato lahko popolnoma izprazni v 1,5 minute (1 ura = 60 min deljeno s 40).
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Primer paketa LiPo z oznako 3S2P 11,1 V 4000 mAh 25 C.

2000 mAh

2000 mAh

2000 mAh

2000 mAh

2000 mAh

2000 mAh

3S1P 11,1 V 4000 mAh
LiPo = Vrsta polnilne baterije je (Litij-ion polimer).
3S2P = Oznaka pomeni konfiguracijo členov (celic).
-

S (ang. »serial« - serijsko oz. zaporedno) pomeni člene v zaporedni vezavi, povezane v skupino.
Pri tem se povečuje napetost z vsakim dodatnim členom, kapaciteta ostaja ista.
3S označuje, da imamo v zaporedju torej 3 člene v eni skupini.
P (ang. »parallel« - paralelno oz. vzporedno) pomeni število vzporedno vezanih skupin, v katerih
so členi. Pri tem se povečuje kapaciteta z vsako dodano skupino členov, napetost pa ostaja ista.
2P označuje, da imamo vzporedno dve skupini členov.
3S2P skupaj vsebuje 6 členov (3 x 2).

11,1 V = Nazivna napetost paketa je 3 členi x 3,7 V = 11,1 V.
4000 mAh = Kapaciteta. Paket lahko zadrži do 11,1 V x 4 Ah = 44,4 Wh električne energije.
-

Če skupno kapaciteto baterije 4000 mAh delimo z 2 skupinama členov (2P), dobimo kapaciteto za
vsak posamezen člen in to je 2000 mAh (2 Ah).

25C = Označuje tokovno oznako praznjenja (največji tok praznjenja), kar pomeni, koliko energije je baterija
sposobna dostaviti porabniku in se pri tem ne poškoduje.
-

25C v teoriji pomeni, da se lahko členi praznijo s 25 x faktorjem kapacitete, t. j. 25 x 2 Ah = 50 A
oziroma v 2P paketu, 2 x 50 A = 100 A.
Baterija se zato lahko popolnoma izprazni v 2,4 minute (1 ura = 60 min deljeno s 25).
Najlažje tok praznjenja v amperih (A) dobimo tako, da kapaciteto baterije (v mAh) delimo s 1000
in pomnožimo s številom C.
V našem primeru 4000 mAh deljeno s 1000 je 4, pomnoženo s 25C je 100 A.

Dokument:
Verzija:
Pripravili:

Učno gradivo za UAS, odprta kategorija, podkategorija A2
V1.0
© CAA. Vse pravice pridržane.

45

Enako veljajo priporočila za polnjenje. Večinoma so priporočljive stopnje polnjenja 1 - 2C. 1C polnjenje
pomeni, da se paket lahko polni s 1 x faktorjem kapacitete in da bo prazna baterija polna v približno 1 uri.
Pri paketu 4 Ah pomeni 1C polnjenje tok 4 A (polnjenje praznega paketa v teoriji traja 1 uro). Nekateri bolj
zmogljivi paketi se lahko polnijo tudi do 10C (6 minut).
Paket je zmožen napajati porabnike z močmi do ca. 11 V x 100 A = 1100 W oziroma 1,1 kW. Poln paket
baterije ima napetost 3 x 4,2 V = 12,6 V, popolnoma prazen paket pa 3 x 3 V = 9 V. Hranimo ga pri napetosti
3 x 3,8 V = 11,4 V.
Na tak paket je vezan 4-polni balanserski priključek. Preko balanserskega priključka lahko polnilnik spremlja
napetosti posameznih parov v paketu in poskrbi, da so napetosti med seboj izenačene.

2.4.4.

Razumevanje delovanja baterije

KLASIČNA BATERIJA
Polnjenje baterij in polnilniki
Pravilno polnjenje je predpogoj za varno uporabo litijevih baterij. Uporaba napačnih nastavitev polnjenja ali
neprimernega polnilnika lahko povzroči vžig baterij. Zaradi drobnih razlik v sami izdelavi litijevih baterij,
kasneje pa zaradi temperaturnih razlik v samem paketu pri praznjenju, nastanejo napetostne razlike med
posameznimi členi. Zato je pri polnjenju priporočljivo uporabiti »balansiranje«.
Dandanašnji polnilniki imajo »balansirna« vezja serijsko vgrajena. Zaradi varnosti baterije med polnjenjem
shranjujte v varnostni negorljivi vrečki. Uporaba nekvalitetnega oziroma neprimernega polnilnika lahko
povzroči »prenapolnjenje« ali/in »razbalansiranje« in s tem posledično napihnjeno baterijo. V skrajnem
primeru se lahko baterija tudi vžge.
Značilnost LiPo baterij je tudi ta, da so med polnjenjem manj stabilne in bolj občutljive kot nekatere druge
vrste, na primer NiMH.
Uporaba
Pravilni izklop oziroma prenehanje praznjenja baterije je naslednji korak pri varni uporabi paketov. S
praznjenjem je potrebno prenehati, preden napetost doseže najnižjo mejno napetost. Optimalno praznjenje
pomeni uporabo do 80 % nazivne kapacitete oziroma napetost manj kot 3,6 V/člen v mirovanju. Preveč
izpraznjene baterije se lahko pri ponovnem polnjenju napihnejo.
Temperature
Baterij ne uporabljajte in jih ne polnite, v kolikor imajo temperaturo nad 45 °C. Prevroče baterije se lahko
napihnejo. Optimalna uporaba litijevih baterij je med 25 – 35 °C. Mraz vpliva na uporabno kapaciteto, letalni
časi s prehladno baterijo (< 15 °C) bodo mnogo krajši kot s toplo baterijo. Pred poletom poskrbite, da bo
baterija imela vsaj 25 °C.

Dokument:
Verzija:
Pripravili:

Učno gradivo za UAS, odprta kategorija, podkategorija A2
V1.0
© CAA. Vse pravice pridržane.

46

Hramba baterij
Baterij ne shranjujte na vročem – npr. poleti jih na primer ne hranite v prtljažniku avtomobila. LiPo baterije
vedno shranjujte na ustrezni napetosti za shranjevanje (3,8 – 3,85 V/člen). Možnost napihovanja nekaterih
tokovno zmogljivih baterij se znatno poveča že po nekaj urah shranjevanja v polnem stanju.
Življenjska doba baterij
Odvisna je od kvalitete in predvsem od pravilne uporabe. Vedno je potrebno upoštevati proizvajalčeva
navodila za uporabo. S staranjem narašča notranja upornost. Temperatura se z vsakim letom zvišuje.
Napihnjena baterija
Napihnjenost paketa baterije je znak, da je poškodovan. Vzrok za napihnjenost baterij je v odvečnem kisiku,
ki se sprošča pri razgradnji elektrolita. Baterijo sestavljajo anoda, katoda in elektrolit. Katoda in anoda sta
pozitivni in negativni pol baterije.
Elektrolit je kemikalija v bateriji, ki omogoča napolnjenim ionom, da tečejo od anode do katode med
praznjenjem in med polnjenjem. Lahko se zgodi, da se elektrolit kemično razgradi.
Tako ostane v bateriji, ko se elektrolit razgradi, odvečen kisik. Ta na anodi in katodi tvori litijev oksid (odvisno
od tega, ali polnite ali praznite).
Toda na koncu dobite tudi odvečni kisik, ki se ne drži na anodi ali katodi. Ta odvečni kisik je del tega, kar
povzroči »nabrekanje« baterije.
Napihnjene baterije ne uporabljamo in paket zamenjamo. V kolikor je baterija napihnjena, poskrbite, da jo
varno izpraznite in poskrbite za ustrezno odstranitev.

Nov Li-Po paket (levo), napihnjen Li-Po paket (desno). Vir: http://learningrc.com/
Ravnanje s poškodovanimi ali napihnjenimi baterijami
Fizično poškodovane ali napihnjene baterije vedno varno izpraznite in poskrbite za ustrezno odstranitev.
Ko zaznamo vonj po »acetonu«, je potrebno z baterijo ravnati, kot da je poškodovana.
Notranja upornost baterije (IR) kot pokazatelj stanja baterije
Notranjo upornost baterij si je najlažje predstavljati kot velikost vodovodne napeljave. Višja notranja
upornost – manjši presek, manjša notranja upornost – višji presek napeljave. Če bomo želeli visoke
praznilne tokove iz baterij z visoko notranjo upornostjo, se bo njihova napetost pod obremenitvijo močno
zmanjšala, pri daljših obremenitvah pa se lahko tudi pregrejejo.
Po prvotnih 10 ciklih se notranja upornost ustali. Odvisno od kvalitete členov, načina praznjenja, polnjenja
in hranjenja se upornost z nadaljnjimi cikli lahko bolj ali manj povečuje. Moderni polnilniki upornost
posameznih členov v paketu prikazujejo med polnjenjem.
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Notranja upornost baterije (IR) je odvisna od temperature
Optimalno delovno območje Li-xx akumulatorjev je med 25° - 30°C.
V tem temperaturnem območju imajo litijeve baterije notranjo upornost, da delujejo.
Pri temperaturah pod 20°C se notranja upornost drastično poveča.
Z višanjem temperature se notranja upornost zmanjšuje. Vendar pozor! Pri povišani temperaturi (45-50°)
se lahko zgodi napihovanje člena.

Pravila, opozorila, nasveti in priporočila za »klasične« baterije
-

Vedno polnite baterije s primernim LiPo polnilnikom. Nikoli ne polnite LiPo baterije s polnilniki, ki so
zasnovani samo za NiCd, NiMH ali druge tipe baterij!
Nikoli ne pustite LiPo baterije priklopljene na kakršenkoli porabnik (bodisi preko glavnih priključkov
ali balanserskih priključkov; v modelu, polnilniku, itd).
Nikoli ne pustite LiPo baterije med polnjenjem brez nadzora.
Nikoli ne prenapolnite LiPo baterije! Maksimalna napetost znaša 4,20 V/člen, oziroma 4,35 V/člen
pri LiHV.
Med polnjenjem baterije postavite na negorljivo podlago.
Med polnjenjem naj bo baterija v LiPo zaščitni vreči.
Vedno bodite pozorni, da se baterija ne pregreje. Temperatura nad 60 °C je za baterijo škodljiva in
lahko se zgodi, da se baterija vname.
Nikoli ne odlagajte baterij v bližino lahko vnetljivih materialov, kot so papir, plastika, tepih, usnje ali
les.
Nikoli ne pustite baterij brez nadzora v vašem avtomobilu ali v vašem UA.
Nikoli ne izpraznite baterije pod 3,00 V/člen pod obremenitvijo oziroma pod 3,6 V/člen v
neobremenjenem stanju, sicer jo lahko trajno poškodujete.
Nikoli ne izpostavljajte baterij vodi ali vlažnim pogojem.
Nikoli ne odlagajte baterij blizu ognja ali ogrevalnih naprav.
Nikoli ne spajkajte posameznih LiPo členov ali paketov skupaj z ostalimi členi ali paketi.
Shranjujte baterije v varnem prostoru, izven dosega otrok.
Vedno odstranite baterijo, če je UA pristal zasilno oziroma se je poškodoval. S skrajno natančnostjo
preglejte baterijo in priključke. Pozor, baterije so lahko vroče!
Ne dovolite, da bi elektrolit iz členov prišel v stik z očmi ali kožo. Izpostavljene dele temeljito sperite
z vodo.
Ne zamenjujte priključnih kablov na bateriji. Zamenjave priključkov ali krajšanja kablov se lotite le,
če ste vešči spajkanja.
Vedno preverite stanje baterije pred polnjenjem in uporabo.
Izogibajte se kratkim stikom. Kratki stiki škodujejo bateriji in lahko povzročijo požar.
Neposredno se ne dotikajte predrtih oziroma poškodovanih baterij.
Ne polnite baterij izven temperaturnega območja od 0 - 45 °C (priporočena temperatura polnjenja
in praznjenja je 25 – 35 °C).

Dokument:
Verzija:
Pripravili:

Učno gradivo za UAS, odprta kategorija, podkategorija A2
V1.0
© CAA. Vse pravice pridržane.

48

6 zapovedi za varno in pravilno uporabo z dolgo življenjsko dobo »klasičnih« baterij
1. Pravilno polnjenje - baterijo polnite pravilno s kakovostnim polnilnikom z uporabo balanserja. Zaradi
varnosti med polnjenjem baterije shranjujte v varnostni negorljivi vrečki. Uporaba nekvalitetnega
polnilnika lahko povzroči prenapolnjenje ali/in razbalansiranje in s tem posledično napihnjeno
baterijo.
2. Ne praznite preveč - ne pozabite prenehati uporabljati baterije, preden napetost doseže najnižjo
mejno napetost. Optimalno praznjenje pomeni uporabo do 80 % nazivne kapacitete. Preveč
izpraznjene baterije se lahko pri ponovnem polnjenju napihnejo.
3. Toplota ubija baterije - baterij ne uporabljajte in jih ne polnite, ko so tople. Ko končate z uporabo,
jim dajte nekaj časa, da se ohladijo, preden jih napolnite. In ko končate z polnjenjem, jim dajte malo
časa, preden jih uporabite. Prevroče baterije se lahko napihnejo.
4. Mraz vpliva na uporabno kapaciteto – letalni časi s premrzlo baterijo (<15 °C) bodo mnogo krajši
kot s toplo baterijo (telesna temperatura). Pred poletom poskrbite, da bo baterija imela vsaj 25 °C.
5. Pravilno shranjevanje - baterij ne shranjujte na vročem (poleti jih na primer ne hranite v prtljažniku
avtomobila). Li-Po baterije vedno shranjujte na ustrezni napetosti (3,8 V/člen). Možnost napihovanja
se znatno poveča že po 4 urah shranjevanja, ko so bile baterije v stanju napolnjenosti nad 80 %.
6. Poškodovane ali napihnjene baterije vedno varno izpraznite in poskrbite za ustrezno odstranitev.
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PAMETNE (INTELIGENTNE) BATERIJE
Kaj so pametne baterije?
Proizvajalci predvsem komercialnih UAS zadnjih nekaj let izdelujejo namenske »pametne« LiPo ali Li-Ion
baterije.
V takih baterijah je serijsko nameščen »BMS« (Battery Managment System - sistem za upravljanje in nadzor
baterij), ki spremlja stanje posameznih členov, jih varuje pred prenapolnjenjem in prepraznjenjem.
Poleg tega je BMS tudi tako sprogramiran, da po določenem času začne napolnjene baterije prazniti na
napetost shranjevanja.

Primer pregleda informacij »pametne« baterije (12S)
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Razlike med običajnimi in »pametnimi« litijevimi baterijami:
-

-

Praviloma so v trdih ohišjih:
o Omogoča enostavno vstavljanje v UA in pritrjevanje.
o Ni potrebno ročno spajati priključkov.
o Trdo ohišje ščiti samo notranjost pred zunanjimi vplivi in fizičnimi poškodbami.
BMS v bateriji omogoča:
o Prikaz napolnjenosti paketa (LED indikator, prikaz stanja s pritiskom na gumb).
o Avtomatsko praznjenje paketa (samodejno ali po vnaprej določenem času, to je običajno
do 1 do 10 dni, začne BMS avtomatsko praznjenje do napetosti shranjevanja baterij).
o Integrirani balanser (omogoča izenačevanje napetostne razlike med posameznimi členi v
paketu).
o Zaščita proti prenapetosti – prepolnjenju (avtomatski izklop polnjenja, ko je dosežena
maksimalna napetost oz. kapaciteta paketa).
o Temperaturna zaščita (paket se bo lahko polnil v določenem temperaturnem območju).
o Tokovna zaščita (omejen maksimalni polnilni in/ali praznilni tok).
o Zaščita proti prepraznjenju (izklop ali omejitev praznjenja paketa, če napetost preveč pade).
o Zaščita proti kratkemu stiku (izklop paketa, če pride do kratkega stika).
o Beleženje podatkov, zgodovina morebitnih napak baterije (koda oz. vrsta napake itd.).
o Komunikacija in prikaz informacij na UAS oddajniku (spremlja se lahko zgodovina paketa
baterije in trenutni parametri, kot so napetost, temperatura, kapaciteta, število ciklov itd.).
o Nekatere baterije imajo možnost samodejnega predhodnega gretja ob nizkih temperaturah
(s pritiskom na gumb brez vstavljanja v UA). Pri tem se za gretje baterije porabi nekaj
energije.

Pri pametnih baterijah je ključno upoštevanje navodil za uporabo proizvajalca UAS (če so na voljo),
ki praviloma vsebujejo poglavja:
-

Polnjenje baterij in polnilniki.
Uporaba baterij.
Temperatura.
Življenjska doba baterij.
Hramba baterij (pametne baterije).
Priporoča se, da se baterije odstrani iz UA ali kovčka za transport.
Ravnanje s poškodovanimi ali napihnjenimi baterijami

V kolikor navodil za uporabo proizvajalca ni ali pa so pomanjkljiva, je smiselno upoštevati pravila in
nasvete klasičnih baterij.
Napihnjena baterija (pametne baterije)
Pri pametnih baterijah je težava, da ker je v ohišju, pravzaprav ne vidimo, kaj se z baterijo dejansko fizično
dogaja. Sicer je napihnjenost zaradi varnostnih funkcij BMS redka. Potrebno je biti pozoren, če se ohišje
baterije pri vstavljanju v UA ne prilega vložišču (postane »tesno«). To je lahko znak, da je baterija
napihnjena.
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Prevoz in potovanje z baterijami
Litijeve baterije so občutljive in lahko povzročijo požar, česar se je potrebno še toliko bolj zavedati na poti,
ko smo podvrženi različnim nepredvidljivim situacijam.
Ves čas transporta moramo zagotoviti, da baterije niso izpostavljene mehansko, toplotno in kemično ter da
ne pride do kratkega stika. Vse našteto z morebitno neustrezno kakovostjo izdelave vred namreč lahko
privede do vžiga baterije, kar povzroči požar, ki ga je težko pogasiti in se lahko hitro prenese naprej. Posebej
nevarno je to med letalskim prevozom, kjer bi lahko ob neustreznem ukrepanju nastale večje težave.
Baterije je potrebno vedno imeti pri sebi v osebni prtljagi, tako da se da čim hitreje ukrepati, če pride do
težav. Letalske družbe navadno omejujejo kapaciteto baterij na 100 Wh. Običajno sta dovoljeni po dve
bateriji na osebo z večjo kapaciteto med kapaciteto 100 – 160 Wh. Letalski transport večjih baterij pa ni
dovoljen. Če kapaciteta ni deklarirana na sami bateriji, se hitro in enostavno izračuna kot zmnožek nazivne
napetosti v voltih (V) in kapacitete v amperskih urah (Ah).
Dodatni ukrepi za zagotovitev varnosti so:
•
•
•
•

zaščiti električne kontakte, da ne pride do kratkega stika (prelepi kontakte ali daj v dovolj močno
vrečko),
zaščiti baterije pred morebitno mehansko poškodbo (padec po tleh, mehanski pritisk …),
transportiranje baterij, izpraznjenih na cca. 30 % kapacitete,
možno je uporabiti tudi namenske zaščitne vrečke za baterije, ki v primeru požara tega delno
omejijo.

Na letalu je potrebno ob morebitnem nastanku vžiga hitro reagirati ter obvestiti kabinsko osebje, čim bolj
osamiti baterijo, da se požar ne prenese naprej, ter pričeti z gašenjem. Gašenje z gasilnimi aparati in vodo
ne bo ustavilo gorenja, bo pa zmanjšalo posledice požara.
Pred samim potovanjem vedno preverite pogoje pri letalskem prevozniku glede baterij.
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3. TEHNIČNI IN OPERATIVNI UKREPI
ZMANJŠANJE TVEGANJA NA TLEH

ZA

Definiciji zbora ljudi in neudeleženih oseb sta bili predstavljeni že v spletnem usposabljanju za podkategorijo
A1-A3. Zaradi možnosti letenja v bližini ljudi v podkategoriji A2 je prepoznavanje omenjenih definicij še toliko
bolj pomembno, zato ju ponovno predstavljamo.
Zbor ljudi
Zbor ljudi je skupina ljudi. Ni opredeljen s številom ljudi, temveč je povezan z možnostjo gibanja
posameznika, da bi se izognil posledicam UA, ki ni pod nadzorom.
Če so ljudje v skupini tako tesno skupaj, da je njihova možnost prostega izhoda ali umika UA omejena,
potem se to šteje za zbor ljudi.
Primeri zborov ljudi:
-

ljudje na športnih, kulturnih, verskih in političnih prireditvah;
ljudje na plažah in v parkih na sončen dan;
nakupovalne ulice v delovnem času trgovin; ali
smučarska središča in smučarske ter tekaške proge.

Neudeležene osebe
Neudeležena oseba pomeni osebo, ki ne sodeluje v operaciji UAS ali ni seznanjena z navodili in varnostnimi
ukrepi, ki jih je podal operator UAS.
Oseba se šteje za udeleženo, če se odloči sodelovati v operaciji, razume tveganje in je sposobna preverjati
položaj UA, medtem ko ta leti.
Da bi se torej oseba štela za udeleženo v operaciji:
-

mora dati soglasje za sodelovanje v operaciji (npr. soglasje, da jo lahko preleti UA); soglasje mora
biti izrecno;
mora od operatorja UAS/pilota na daljavo prejeti navodila in varnostne ukrepe, ki se uporabijo ob
izrednem dogodku; in
ne sme biti zaposlena z nobenimi drugimi dejavnostmi, zaradi katerih ne bi bila sposobna preverjati
položaja UA in se ob morebitnem incidentu izogniti, da bi jo ta zadel.

Ne zadostuje, da se na vstopnici navede, da bo med dogodkom uporabljen UA, saj mora operator UAS
pridobiti izrecno soglasje vsakega posameznika in zagotoviti, da ljudje razumejo tveganje in postopke, ki se
jih je treba držati ob izrednem dogodku.
Med operacijo se pričakuje, da bodo udeležene osebe spremljale pot UA in bodo pripravljene ustrezno
ukrepati za svojo zaščito, če bi se UA začel obnašati nepričakovano.
Če so med operacijo UAS ljudje zaposleni s tem, ko počnejo ali gledajo nekaj, kar ni združljivo s
spremljanjem poti UA, potem se ne morejo šteti za udeležene osebe.
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Primeri neudeleženih oseb:
-

gledalci, ki so se zbrali na športnem dogodku, koncertu ali drugi množični prireditvi;
ljudje na plaži ali v parku, sprehajalci na ulici.

Neudeležena oseba ni zgolj oseba, ki je UA neposredno izpostavljena, lahko je tudi oseba v avtobusu,
avtomobilu itd., ki je izpostavljena posredno.
Če UA na primer leti nad avtomobilom, se mora voznik tega avtomobila šteti za neudeleženo osebo.
Razlog je ta, da bi UA, ki se med letom približa avtomobilu (tudi če vanj ne trči), lahko zmotil voznika in s
tem povzročil prometno nesrečo.
TVEGANJA
Kaj pomeni »tveganje na tleh«?
Tveganje je beseda, s katero se tipični pilot na daljavo »odprte« kategorije ne sreča prav pogosto. K temu
pripomore zanesljivost današnjih UAS, saj ne padajo z neba kar brez razloga, ampak ... Ta zanesljivost
lahko od proizvodnje do proizvodnje zelo niha, lahko prihaja do napak v programski kodi, kar se je že
pokazalo v preteklosti.
Cilj po zagotavljanju večje zanesljivosti UAS naj bi bil dosežen tudi s prihajajočimi CE standardi in
označevanjem z razredi "C". Ko bo prehodno obdobje po Uredbah (EU) 947/2019 in 945/2019 končano,
bo v podkategoriji A2 možno leteti le še z UAS, ki bodo imeli CE označbo z oznako razreda "C2".
Če želimo vzbuditi zavest pri pilotu na daljavo o tem, kaj pomeni tveganje na tleh? Zamislite si, da je na
vašem UA napisano vaše ime in vaši kontakti. Kje ga boste leteli?! Tam, kjer za vas ne bo težav ob padcu!
Torej, kjerkoli obstaja možnost, da bo vaš UA z vašo »osebno izkaznico« padel na tla in povzročil škodo, ki
je sami ne bi želeli sebi, to je najbolj praktična opredelitev pojma »tveganje«, kar se tiče letenja UAS.
Pred vsakim letom mora pilot na daljavo razmisliti o poti, ki jo bo UA v zraku zrcalil na tla, saj je to več ali
manj linija, ob kateri bo ob kritični odpovedi padel UA. Ko si zamislite pot, potem pa pride težji del - kar ste
si zamislili, je treba tako tudi izvesti. Odstopanje od zadanega pomeni improvizacijo, ta pa zelo hitro vodi v
težave. Če se držite načela, da so vaše misli ves čas pred letom UA, je nekaj tveganja na tleh zmanjšanega.
Ko omenjamo biti pred letom UA, je še nekaj pomembnih elementov, preko katerih se morajo sprehoditi
vaše misli:
-

ovire na tleh,
ovire signala (tudi močan WiFi na območju, npr. v mestih),
smer in moč vetra, turbulenca,
zavarovanje mesta vzleta in pristanka
razred C našega UAS.

Kje torej letimo z UA? Kjer bo let UA varen. Če pa se kljub vsemu zgodi padec, ta ne sme pomeniti škode
za ljudi, premoženje, živali. Četudi je UA le posredni element motnje, pilotu na daljavo ne bi smelo priti na
misel, da bi letel nad avtocesto, kjer bi padec pomenil katastrofo za varnost cestnega prometa.
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Pomembni dejavniki tveganja na tleh in presoja
Zavoljo zmanjšanja tveganja, ki ga let UA predstavlja na tleh, je EASA za A2 »odprto« kategorijo določila
nekoliko bolj sproščena pravila, ki jih pilot na daljavo lahko uporabi za snemanje v bližini neudeleženih ljudi,
ob tem, da mora ta pilot na daljavo zmanjšati tveganja.
Kako pa doseže zmanjšanje tveganja? Z načinom letenja in sicer:
-

pravilo 1:1, ki pomeni, da ko letimo 30 metrov od tal, moramo leteti vsaj 30 m horizontalne razdalje
do neudeležene osebe,

-

ne glede na zgoraj navedeno horizontalna razdalja do neudeleženih oseb ne sme biti manjša od 5
m, ko leti UA v načinu letenja z nizko hitrostjo, ki ne sme biti večja od 3 m/s,
izven tega mora biti horizontalna razdalja do neudeleženih oseb vsaj 30 m.

-

Neudeležene osebe, na katere se nanašajo omejitve, so opredeljene v začetku tega poglavja.
Sedaj ko vemo, kaj je tveganje in kaj od nas zahteva zakonodaja, lahko le pritrdimo, če rečemo, da na
stopnjo tveganja vplivajo naslednji faktorji:
-

način operacije VLOS/BVLOS,
gostota populacije, kjer bomo leteli,
letenje v bližini zborov ljudi,
karakteristike (velikost in masa) UA.

Dokument:
Verzija:
Pripravili:

Učno gradivo za UAS, odprta kategorija, podkategorija A2
V1.0
© CAA. Vse pravice pridržane.

55

SISTEMI ZA ZMANJŠEVANJE TVEGANJA
Padalo kot varnostni sistem za zmanjševanje tveganja na tleh
Padalo nima vloge zmanjševanja tveganja okvar, torej ni preventivni element, ampak kurativni, saj
preprečuje katastrofo, ko se odpoved že zgodi. S tem spada v skupino ukrepov za zmanjševanje tveganja
na tleh skozi zmanjševanje nastale škode / poškodb na tleh.
Padalo neposredno zmanjšuje kinetično energijo pri padcu UA proti tlom, posredno pa sistem poskrbi tudi
za zaustavitev propelerjev, ki bi sicer zapletli vrvice padala in onemogočili efektivno polnjenje kupole.
Manjša kinetična energija ob trku pomeni:
-

zmanjšanje poškodb na objektu, ki ga zadene - npr. zmanjšanje poškodb človeka zaradi manjšega
prenosa kinetične energije, ter posredno onemogočanje poškodb zaradi vrtečih propelerjev,

-

zmanjšanje poškodb na samem UA oz. možnost njegove nadaljnje uporabe. Ta učinek ima tudi
ugodno posledico v kritičnih situacijah v povezavi z odločanjem pilota na daljavo – če namreč ta ve,
da strmoglavljenje ne pomeni nujno tudi uničenja UA, se za ta varnostni postopek sprožitve padala
lažje odloči z manj odlašanja in s tem prepreči hujše posledice na tleh, npr. poškodbe ljudi.

Kot je že nakazano, padalo samo po sebi ni dovolj - ustrezen mora biti celoten varnostni sistem padala, ki
je sestavljen iz sistema sprožitve padala, sistema izmeta padala ter sistema zaustavitve motorjev.
Gre namreč za to, da kadar je izvrženo padalo ob delujočem motorju letala (oz. delujočih motorjih v primeru
multikopterja), obstaja velika verjetnost zapletanja vrvic padala v propelerje, kupola se ne napolni,
posledično pa UA strmoglavi ob nezmanjšani kinetični energiji. Podobno se zgodi pri padalcih, ko se zaplete
glavno padalo in se je pred aktivacijo rezervnega padala nujno treba odpeti in ločiti od glavnega padala.
Brez tega obstaja velika verjetnost, da se bo tudi rezervno padalo zapletlo in da se padalec ubije.
Sistem zaradi kritičnosti padala zahteva višjo stopnjo robustnosti - mora biti dokazano delujoč.
Pri tem je potrebno upoštevati tudi zadostno višino letenja, ki omogoča, da se celotni proces aktivacije
varnostnega sistema padala (zaznavanje težave, zaustavitev motorja(ev), proženje in odpiranje padala)
izvede pravočasno in do višine, kjer je kinetična energija že dovolj znižana.
Varnostni sistem v primeru izpada signala za upravljanje (fail-safe system)
Fail-safe sistem, zelo poznan pri letalskih modelarjih, je sistem, ki ob odpovedi radjiske povezave povrne
določene nastavitve, npr. motor(je) povrne v nastavitev ugašanja oz. tako imenovan »throttle-cut«. To žal
pomeni tudi, da bo od točke izgube signala naprej UA postal mrtva masa, ki bo padla na tla in sprostila
kinetično energijo. Če pa nastavimo, da ob izgubi signala pride do zaustavitve motorja(jev) in do sprožitve
padala, pa smo že pri manjšanju tveganja. Nekoliko bolj kompleksno deluje sistem padala, opisan zgoraj, s
tem, da ima še zaščito proti popolni odpovedi električnega napajanja, kar prepreči katastrofo, če se nehote
odklopi pogonski/napajalni akumulator.
Naprednejši sistemi v kombinaciji z GNSS zmožnostjo omogočajo avtomatske funkcije avtopilota, ki UA
lahko privedejo do:
-

pristanka na točki izgube signala,
RTH po vnaprej določeni višini in po direktni poti do točke »domov« (home point), ali
naprednejši RTH, ki vrača UA po identični poti in višini, po kateri je UA letel do točke izgube signala.
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3.1.

Funkcije za način letenja z nizko hitrostjo

Tehnična zmožnost, funkcija letenja v "načinu z nizko hitrostjo", je predpogoj za vse sisteme brezpilotnih
zrakoplovov razreda "C2" v odprti kategoriji in le v podkategoriji A2 (letenje blizu ljudi).
"Način letenja z nizko hitrostjo" ima omejitev hitrosti na največ 3 m/s (približno 10,8 km/h).
V tem načinu je dovoljeno približevanje neudeleženim osebam na največ 5 m horizontalno.
Zaradi same specifičnosti (nizka hitrost) je "način letenja z nizko hitrostjo" praktično izvedljiv le za UAS
konfiguracije, ki imajo zmožnost tudi lebdenja, kot so multi-rotorji, med katere lahko štejemo multikopterje,
helikopterje, hibridne VTOL sisteme itd.).
3.1.1.

Prehodno obdobje (od 1.1.2021 do 31.12.2023)

V prehodnem obdobju "način letenja z nizko hitrostjo" ni zahtevan, je pa zaradi varnosti horizontalna
oddaljenost UA od neudeleženih oseb povečana na 50 m.
3.1.2.

Dostopnost sistemov brezpilotnih zrakoplovov razreda "C2"

V decembru 2020, po preverjanju, ni bilo moč pridobiti informacije, ali so morda kateri od sistemov
brezpilotnih zrakoplovov z oznako razreda "C2" že dobavljivi in prisotni na evropskem trgu.
3.2.

Ocenjevanje oddaljenosti od ljudi

Pri letenju UAS je potrebno vedno upoštevati in vzdrževati varno razdaljo do neudeleženih oseb.
Ko brezpilotni zrakoplov leti v zraku, pilot na daljavo težko oceni natančno oddaljenost do neudeleženih
oseb.
3.2.1.

Varna oddaljenost od neudeleženih oseb

Varna oddaljenost brezpilotnega zrakoplova od neudeleženih oseb je spremenljiva in je močno odvisna od
več dejavnikov, kot so:
-

zmogljivosti in značilnosti sistemov brezpilotnih zrakoplovov,
vremenske razmere,
ločenost preletenega območja (razpršenost in gibanje neudeleženih oseb na območju preleta).

Pilot na daljavo je vedno sam in neposredno odgovoren za prepoznavanje in določitev varnih razdalj.
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3.2.2.

Napaka paralakse

Pri ocenjevanju oddaljenosti UA od pilota na daljavo, do oseb in drugih ovir se je potrebno seznaniti tudi z
napako paralakse. Ta se zgodi takrat, ko ocenjujemo položaj opazovanega predmeta glede na nek drug
predmet (recimo UA glede na drevo). Napaka izvira iz pomanjkljivosti gledanja iz ene zorne točke.
Za razumevanje paralakse lahko naredite naslednji preizkus:
Poglejte nek dovolj oddaljen in mirujoč predmet, da ga lahko zakrijete s palcem iztegnjene roke (drevo, hiša,
luč …). Najprej glejte na eno oko, tako da zamižite na drugega, in predmet zakrijte s navpično iztegnjenim
palcem. Nato brez premikanja palca zaprite drugo oko in odprite prvotno zaprtega. Videli boste, da palcem
nič več ne zakrivate predmeta, ki ga gledate.
Iz preizkusa ugotovimo, da dokaj enostavno določimo smer, ko so razmere idealne; opazovan predmet
(drevo oziroma tarča ali ovira) in predmet, ki ga nadzorujemo (palec oziroma UA), sta v isti liniji. V naravi
pa so idealne razmere izjemno redke. To pomeni, da se RP ne more zanašati samo na svoj pogled, da bo
varno upravljal z UAS.
Najpogosteje se napačno ocenita višina letenja in oddaljenost v smeri od RP do UA. Običajne oddaljenosti
upravljanja UA so precej večje od razdalj, pri katerih je uporaben človekov globinski vid. Ta je uporaben do
razdalje nekje 3-5 metrov in se zato pri upravljanju z UAS nanj ne moremo zanašati.
Napake zaradi paralakse najlažje zaznamo in preprečimo tako, da si pomagamo z pomožnim opazovalcem,
ki bo na območje letenja gledal pravokotno glede na RP.
3.2.3.

Ocenjevanje razdalj s pomočjo aplikacij (programske opreme)

Pri predhodni pripravi na let se priporoča, da se za pomoč pri načrtovanju in presoji poti leta brezpilotnega
zrakoplova uporabijo aplikacije, ki vsebujejo primerne zemljevide in možnost funkcije merjenja razdalj.
Tako se lahko preverijo in izmerijo razdalje brezpilotnega zrakoplova v vsaki točki leta do ovir na tleh,
objektov ter morebitnih ljudi na poti leta in v okolici.
Izmeri se tudi oddaljenost brezpilotnega zrakoplova od pilota na daljavo, da bo vedno v vidnem polju
(VLOS).
Neposredno pred samim letom je potrebno z obhodom vizualno preveriti tudi stanje na samem terenu in
zagotoviti, da je načrtovan let dejansko ustrezen, da so razdalje pravilne in da v realnem okolju ni odstopanj
od planiranega, predvsem pa, da z izvajanjem operacije ne bomo ogrožali ljudi.

Dokument:
Verzija:
Pripravili:

Učno gradivo za UAS, odprta kategorija, podkategorija A2
V1.0
© CAA. Vse pravice pridržane.

58

3.3.
3.3.1.

Pravilo 1 : 1
Predstavitev pravila 1 : 1

Pravilo 1 : 1 je preprosta praktična rešitev, s pomočjo katere hitro in enostavno ugotavljamo potrebno
oddaljenost od neudeleženih oseb za zagotavljanje varnosti.
Od ostalih "togih" pravil v predpisih se razlikuje po tem, da je dinamične narave.
Oddaljenost se spreminja glede na višino leta. Lahko pa tudi v obratni smeri in sicer, da se glede na
oddaljenost od neudeleženih oseb prilagodi višina leta UA.
Namen pravila je, da se z varovalnim pasom ohranja varnost tudi v primeru, kadar bi imel pilot na daljavo
nepričakovano težave z UA.
Ta varovalni pas je dinamičen, saj je oddaljenost od neudeleženih ljudi odvisna od višine leta ali obratno.
Dinamičen je tudi v tem smislu, da se lahko neudeležene osebe premikajo.
Torej, pravilo 1 : 1 temelji na razmerju med višino UA in njegovo oddaljenostjo od neudeležene osebe,
uporabljajo se enake merske enote, recimo metri.
Da je tveganje kar najmanjše, mora pilot na daljavo vedno imeti v mislih, da toliko kot je UA visoko, toliko
mora biti tudi oddaljen od neudeleženih oseb.
Na primer, če UA leti na višini 43 m, je z njim potrebno zagotavljati varno razdaljo vsaj 43 m horizontalno
od neudeleženih ljudi. Ali pa če je 57 m visoko, mora biti razdalja najmanj 57 m, itd.
Če že pride do prekoračitve, je dolžan v najkrajšem času nazaj zagotoviti varno oddaljenost in ustrezno
višino.
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3.3.2.

Način uporabe pravila 1 : 1 v podkategorijah

Podkategorija A2 - samo za sisteme brezpilotnih zrakoplovov razreda "C2"
-

Ko pilot na daljavo upravlja UA na razdalji manj kot 30 m do neudeleženih oseb, mora imeti
aktivirano funkcijo "načina z nizko hitrostjo" in si prizadevati ohranjati horizontalno razdaljo, ki
je večja ali enaka višini leta UA (pravilo 1 : 1).

-

Na primer, če UA leti na višini 10 m, je z njim potrebno zagotavljati varno razdaljo vsaj 10 m
horizontalno od neudeleženih ljudi, vendar samo z aktivirano funkcijo "načina z nizko hitrostjo".

-

Pri upravljanju UA razreda "C2" je 5 m najmanjša dovoljena horizontalna razdalja do
neudeleženih ljudi, če imamo aktivirano funkcijo "načina z nizko hitrostjo". To pomeni, da UA
v trenutku, ko je na najmanjši horizontalni oddaljenosti 5 m od neudeleženih oseb, ne sme leteti
višje kot 5 m, lahko pa nižje.

-

Brez aktivirane funkcije "načina z nizko hitrostjo" mora biti razdalja od do neudeleženih ljudi večja
od 30 m in potrebno je ohranjati horizontalno razdaljo, ki je večja ali enaka višini leta UA (pravilo 1
: 1).

Podkategorija A3
-

Oddaljenost od neudeleženih ljudi nikoli ne sme biti manjša od 50 m horizontalno, pri tem pa je
potrebno ohranjati horizontalno razdaljo, ki je večja ali enaka višini leta UA (pravilo 1 : 1).

ČESTITAMO, NA KONCU STE!

VARNO IN USPEŠNO IZVAJANJE OPERACIJ S SISTEMI
BREZPILOTNIH ZRAKOPLOVOV VAM ŽELI
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