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Szkolenia SekcjiSzkolenia Sekcji
SzybowcowejSzybowcowej
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4.14.1
Technika lotu Technika lotu 
termicznego termicznego ––
stostożżek ek 
dolotowydolotowy
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Zasady i definicjeZasady i definicje

StaStałłe przebywanie w strefie zasie przebywanie w strefie zasięęgu (stogu (stożżek dolotowy)ek dolotowy)

Nadlotniskowy lot termiczny powinien się odbywać przy zachowaniu stastałłej ej 
momożżliwoliwośści dolotu bez wykorzystywania na trasie dolotu wznoszeci dolotu bez wykorzystywania na trasie dolotu wznoszeńń

StoStożżek dolotowyek dolotowy

wyobrażalny wycinek przestrzeni powietrznej o kształcie odwróconego 
stożka

wierzchołek znajduje się na wysokości 300 m nad terenem/środkiem 
lotniska (wysokość wymagana do wykonania kręgu)

podstawa stożka powinna znajdować się na wysokości podstawy 
chmur pomniejszonej co najmniej o 100 m ze względów 
bezpieczeństwa

kąt nachylenia pobocznicy stożka równy jest kątowi zasięgu szybowca, 
a skos równy zasięgowi.
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Strefa zasiStrefa zasięęgu przy bezwietrznej pogodziegu przy bezwietrznej pogodzie
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Czynniki wpCzynniki wpłływajywająące na strefce na strefęę zasizasięęgugu

Bezpieczny zasiBezpieczny zasięęg jest mniejszy od rzeczywistegog jest mniejszy od rzeczywistego

Wiatr powoduje pochylenie stoWiatr powoduje pochylenie stożżka w kierunku przeciwnym do kierunku wiatru ka w kierunku przeciwnym do kierunku wiatru 
(sto(stożżek pochyla siek pochyla sięę pod wiatr)pod wiatr)

Podstawowe zasady lotu powyPodstawowe zasady lotu powyżżej wysokoej wysokośści krytycznejci krytycznej

Oddalając się od lotniska z wiatrem zapas wysokości  potrzebnej na pokonanie drogi powrotnej 
będzie większy i będzie zależał od następujących czynników :

prpręędkodkośćść wiatruwiatru - do ustalenia wysokości krytycznej przyjmujemy prędkość wiatru górnego 
większą od wiatru dolnego

prprąądy wstdy wstęępujpująące i zstce i zstęępujpująącece - silniejsze duszenia – mniejszy zasięg

wspwspóółłczynnik pewnoczynnik pewnośści dolotuci dolotu - tym mniejszy im słabsze warunki meteorologiczne i 
doświadczenie pilota

znajomoznajomośćść charakterystyk danego szybowcacharakterystyk danego szybowca

znajomoznajomośćść rejonu lotrejonu lotóóww - zapobiega zgubieniu się oraz daje wyobrażenie o położeniu w terenie 
strefy zasięgu, czyli również wiedzę o minimalnych, dopuszczalnych wysokościach nad 
charakterystycznymi obiektami
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Deformacja strefy zasiDeformacja strefy zasięęgu przez wiatrgu przez wiatr
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PrzykPrzykłład 1ad 1
SZDSZD--30 Pirat, 1 czerwca 2008r., okolice lotniska Lisie K30 Pirat, 1 czerwca 2008r., okolice lotniska Lisie Kąąty ty 



176

PrzykPrzykłład 1ad 1
SZDSZD--30 Pirat, 1 czerwca 2008r.30 Pirat, 1 czerwca 2008r.

Analiza pilotaAnaliza pilota

Odejście z wiatrem

Nie znalezienie noszeń

Próba dolotu

Brak wysokości

Brak wyboru pola

Efekt: przymusowe lądowanie w wysokiej uprawie

Uszkodzeń: brak

Obrażeń: brak
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PrzykPrzykłład 2ad 2
SZDSZD--50 Puchacz, Bia50 Puchacz, Białłystok 2004ystok 2004
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PrzykPrzykłład 2ad 2
SZDSZD--50 Puchacz, Bia50 Puchacz, Białłystok 2004ystok 2004

Przyczyny i okolicznoPrzyczyny i okolicznośści wypadku lotniczegoci wypadku lotniczego

PrzyczynPrzyczynąą wypadku lotniczego bywypadku lotniczego byłło:o:

dopuszczenie do lotu termicznego ucznia pilota po długiej przerwie w wykonywaniu tego 
typu lotów oraz brak odpowiedniego nadzoru nad tym lotem

niezachowanie przez ucznia pilota stożka dolotu w termicznym locie nadlotniskowym

błędy ucznia pilota w taktyce lotu termicznego

OkolicznoOkolicznośściciąą sprzyjajsprzyjająąccąą zaistnieniu wypadku byzaistnieniu wypadku byłło:o:

nieprawidłowo nastawiony wysokościomierz wskazujący wysokość nad terenem miejsca 
wypadku o 40 m większą od rzeczywistej
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PrzykPrzykłład 2ad 2
SZDSZD--50 Puchacz, Bia50 Puchacz, Białłystok 2004ystok 2004

AnalizaAnaliza

warunki pogodowe nie były odpowiednie do wykonywania pierwszego lotu termicznego w 
sezonie przez tego ucznia pilota

szybowiec był sprawny technicznie w zakresie obowiązujących wymagań

Uczeń pilot miał formalne kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tego rodzaju lotu

Uczeń pilot podjął nietrafną decyzję lotu w poszukiwaniu wznoszeń termicznych w kierunku 
na zawietrzną i nad miasto

Uczeń pilot zbyt późno podjął decyzję przerwania lotu termicznego i powrotu na lotnisko

Uczeń pilot zaczepił skrzydłem o drzewo co spowodowało zmianę toru lotu i nie do końca 
kontrolowany lot zakończony rozbiciem szybowca
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ZASADAZASADA

500m wyb500m wybóór pola i inspekcja pola z powietrza r pola i inspekcja pola z powietrza 
300m kr300m krąąg do pola i lg do pola i ląądowanie! dowanie! 

W przypadku uczniW przypadku ucznióów pilotw pilotóów obowiw obowiąązuje zasada:zuje zasada:


