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Leszek CWOJDZIŃSKI 

KOMPLEKSOWY SYMULATOR LOTU  

SAMOLOTU PZL-130 TC-II ORLIK "VECTOR" 

 

Rozwój współczesnego lotnictwa wojskowego, oraz wysokie koszty szkolenia pilotów, użycie coraz bardziej skomplikowa-

nego wyposażenia oraz systemów uzbrojenia samolotem wymaga stosowania symulatorów lotu będących częścią informatycz-

nych  systemów wspomagania szkolenia lotniczego. Taki symulator został opracowany i został wyprodukowany przez ETC-

PZL Aerospace Industries jako ważny element kompleksowego systemu szkolenia pilotów sił powietrznych, opartego na samo-

locie PZL-130 TC-II ORLIK. 

W referacie przedstawiono główne zespoły tego systemu, oraz jego najważniejszy element, czyli symulator lotu. Szczegó-

łowo omówiono jego strukturę, modele matematyczne symulujące środowisko powietrzne i wartości aerodynamiczne a także 

zastosowane rozwiązania technologiczne. W podsumowaniu rozważań pokazano możliwości współpracy symulatora z innymi 

podobnymi systemami treningowymi eksploatowanymi w siłach powietrznych. Odniesiono się także  do roli symulatorów lotni-

czych w procesie szkolenia i doskonalenia zawodowego personelu lotniczego, ze szczególnym uwzględnieniem pilota jako 

operatora statku powietrznego, oraz znaczenia symulatora dla poprawy bezpieczeństwa lotów. 

 

WPROWADZENIE 

Symulator lotu to urządzenie lub program komputerowy symu-
lujący zachowanie statku powietrznego w locie oraz ewentualnie w 
innych fazach jego użytkowania. Symulatory lotu mają postać od 
gier komputerowych do zaawansowanych urządzeń treningowych 
będących pełnowymiarową, funkcjonalną repliką kokpitu statku 
powietrznego umieszczoną na platformie hydraulicznej lub wirówce 
przeciążeniowej symulującej wrażenia ruchowe. Pierwsze lotnicze 
urządzenia treningowe powstały już podczas I wojny światowej, 
jednakże nie weszły do powszechnego użycia aż do połowy lat 
trzydziestych XX w. 

Wraz z rozwojem współczesnego lotnictwa wojskowego, sto-
sowania skomplikowanego wyposażenia, a także rosnących wyma-
gań co do realizacji zadań stawianych  załogom samolotów, coraz 
większe znaczenie nabiera system kompleksowego systemu szko-
lenia pilotów. Obejmuje on dwa zespoły: pierwszy z nich to urzą-
dzenia umożliwiające  przeprowadzenie zaplanowanego treningu, 
drugim zaś - program selekcji, podstawowego i zaawansowanego 
szkolenia pilotów zapewniający nabywanie przez nich coraz więk-
szych umiejętności i nawyków. W procesie szkolenia, w miarę na-
bywania przez szkolonych pilotów coraz większych umiejętności, 
stosujemy coraz bardziej skomplikowane urządzenia - poczynając 
od kabin proceduralnych opartych na mock-up1, urządzeń FNPT 
(ang. Flight and Navigation Trainer) i urządzeń treningowych po-
ziomów 1-7, a na symulatorach klasy C i D kończąc.  Podobnie jest 
z programami szkolenia – począwszy od właściwego procesu se-
lekcji kandydatów na pilotów, poprzez coraz bardziej specjalizowa-
ne szkolenie obejmujące obecnie nie tylko umiejętności pilotowania 
i nawigowania statku powietrznego, postępowanie w warunkach 
utraty orientacji przestrzennej, trening postępowania podczas sytu-
acji szczególnych w locie oraz właściwe decyzje i sprawne działanie 
w sytuacjach wymagających awaryjnego opuszczenia samolotu. 

                                                 
1 ang. mock – model, atrapa, imitacja; mock-up – makieta  lub model w konkretnej 
skali, często pełnowymiarowy (skala 1:1) projektowanego urządzenia, maszyny lub 
samolotu. 

Taki nowoczesny program szkolenia dla samolotu PZL-130 TC-II 
ORLIK jest właśnie w trakcie wdrażania w naszych siłach powietrz-
nych. 

1. STRUKTURA SYMULATORA SYSTEM  
SZKOLENIOWY SAMOLOTU PZL-130 TC-II ORLIK 

Samolot PZL-130 ORLIK, produkowany przez zakłady PZL 
„Warszawa – Okęcie” S.A. (obecnie Airbus), był rozwijany od lat 80-
tych ub. wieku i miał wiele wersji  Jego najnowsze wersje to PZL-
130 TC II GARMIN oraz PZL 130 TC II MPT z Glass Cockpit. W 
ślad za rozwojem samolotu tworzone były również kolejne urządze-
nia treningowe wspierające proces szkolenia pilotów tego samolotu: 
m.in. dwa symulatory dla wersji TC-I, dwa urządzenia do treningu 
procedur katapultowania, a także kabina do symulatora „Selekcjo-
ner” wykorzystywanego przez Akademicki Ośrodek Szkolenia Lotni-
czego wchodzący w skład Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrz-
nych w Dęblinie. Producentem tych wszystkich urządzeń jest ETC-
PZL Aerospace Industries z siedzibą w Warszawie, firma o olbrzy-
mim doświadczeniu w produkcji symulatorów, a zarazem producent 
bardzo wielu symulatorów wykorzystywanych nie tylko  przez Siły 
Powietrzne. Rzeczą naturalną jest iż kolejne symulatory powstają w 
wyniku współpracy tej firmy z producentem samolotu Orlik. 

Obecnie pracuje się nad realizacją kolejnych urządzeń, a mia-
nowicie pełnowymiarowego symulatora lotu FFS, symulatora kata-
pultowania się oraz komputerowego systemu wspomagania szkole-
nia (tzw. CBT – ang. Computer Based Training)2. Za pomocą na-
rzędzi multimedialnych, takich jak prezentacje, animacje, interak-
tywne testy, przeprowadza się pilota przez kolejne części szkolenia 
teoretycznego.Ten sposób kształcenia uczy przede wszystkim 
systematyczności, samodzielności i obowiązkowości, jednocześnie 
standaryzując szkolenie. Najważniejszym z nich jest oczywiście 
symulator, który będzie jednym z najnowocześniejszych w kraju, a 

                                                 
2 system komputerowy wykorzystujący multimedialne prezentacje, animacje i testy 
interaktywne, pozwala na  zapoznanie się między innymi z budową, zasadami 
eksploatacji, a także funkcjonowaniem wszystkich systemów samolotu i przeprowa-
dzenie testów wiedzy pilota. 
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biorąc pod uwagę jego funkcjonalność – znacznie przekraczającym 
funkcjonalność innych krajowych symulatorów. 

W niniejszym referacie ograniczono się wyłącznie do przed-
stawienia urządzeń systemu szkolenia, traktując program szkolenia 
pilotów omawianego samolotu jako zupełnie odrębny obszar rozwa-
żań któremu należy poświęcić kolejne opracowanie. 

1.1. Elementy symulatora 

Symulator będzie nie tylko spełniał wymagania określone mię-
dzynarodowymi przepisami CS-FSTD (A) dla klasy symulatora FFS 
poziomu D, a więc najwyższego poziomu przewidzianego przez 
normy lotnicze, ale zawierał również liczne rozszerzenia w stosunku 
do tego standardu.  Głównymi elementami symulatora są: kabina 
samolotu PZL-130 TC-II ORLIK z wyposażeniem GARMIN,  zinte-
growane stanowisko instruktora z dwoma miejscami pracy - dla 
instruktora nadzorującego (etatowego pracownika symulatora) i 
instruktora-pilota szkolącego, system wizualizacji, system informa-
tyczny (w tym oprogramowanie i bazy danych), system łączności i 
stanowisko analizy i postępów szkolenia. 

Najważniejszym rozszerzeniem w stosunku do standardu FFS3 
poziom D jest wprowadzenie stanowiska instruktora-pilota szkolą-
cego, niezwykle rozszerzające funkcjonalność symulatora. Jest to 
stanowisko pozwalające na symulację lotu samolotu ORLIK, z 
bardzo dużym polem widzenia, a więc będzie ono umożliwiało 
zarówno symulację lotu pilota-instruktora w parze, jak również 
trening walki powietrznej ze szkolonym pilotem. Obydwa te elemen-
ty odbywać się będą pod nadzorem instruktora nadzorującego 
(prowadzącego szkolenie z jego stanowiska sterowania). Jednakże 
możliwości stanowiska instruktora-pilota szkolącego są znacznie 
większe, a mianowicie umożliwiają przejęcie sterowania całością 
prowadzonego szkolenia, co oznacza, że instruktor nadzorujący – w 
przypadku braku instruktora-pilota szkolącego – może w dowolnej 
chwili przenieść się do stanowiska instruktora-pilota szkolącego i 
tam uczestniczyć jako pilot w symulowanej sytuacji powietrznej, a 
jednocześnie wciąż nadzorować przebieg całego realizowanego 
ćwiczenia. 

Istotną decyzją był też sposób opracowania tablicy przyrządów 
pokładowych - należało zdecydować się czy w tym celu zostaną 
wykorzystane rzeczywiste przyrządy czy też będą one symulowane 
za pomocą imitatorów. Decyzja ta zależała przede wszystkim od 
wymagań stawianym dla poszczególnych elementów symulatora. 
Najtańszym rozwiązaniem, a zarazem bardzo elastycznym, jest 
wyświetlanie wskaźników przyrządów na ekranie ciekłokrystalicz-
nym, na który nałożona jest odpowiednia maskownica z pokrętłami 
i przyciskami (rys. 1). Rozwiązanie to, bardzo chętnie stosowane 
w urządzeniach treningowych, umożliwia łatwą modyfikację tablicy 
przyrządów, a tym samym łatwą symulację w przypadku modyfikacji 
tablicy lub zastosowania innych przyrządów. Biorąc pod uwagę 
wspomniane zalety rozwiązanie to zastosowano w przypadku sta-
nowiska instruktora-pilota szkolącego. W przypadku symulatorów 
spełniających najwyższe wymagania (klasy C i D, a zatem obowią-
zujące dla realizowanego symulatora) stosuje się rzeczywiste przy-
rządy, co pozwala na łatwe zachowanie zarówno wyglądu wskaźni-
ka (w sensie cech prezentowanego obrazu, np. jasności, jaskrawo-
ści, kontrastu, itp.), jak i jego obsługi. Rozwiązanie takie ponadto 

                                                 
3 Full Flight Simulator (FFS) - najbardziej zaawansowany technicznie rodzaj symula-
tora. Kompletna, pełnowymiarowa i funkcjonalna replika kokpitu danego typu, modelu 
lub serii statku powietrznego połączona z odpowiednim systemem komputerowym 
niezbędnym do odwzorowania statku powietrznego podczas operacji na ziemi i w 
powietrzu. System wizualizacji zapewnia widok poza kokpitem, a system siłowników 
odwzorowuje wrażenia ruchowe. Urządzenia tego typu wykorzystuje się m.in. do 
treningu personelu latającego w niebezpiecznych stanach lotu, wyrobienia odpo-
wiednich nawyków. 

znacznie skraca badania weryfikacyjne, a także ułatwia późniejszą 
certyfikację symulatora. 

1.2. Struktura mechaniczna kabiny symulatora 

 
Rys. 1 Symulacja tablicy przyrządów śmigłowca za pomocą ekranu 
LCD (źródło: ETC Environmental Tectonics Corporation) 

 
Zgodnie z wymaganiami kabina symulatora będzie wiernie 

odzwierciedlać architekturę oraz  funkcjonalność kabiny samolotu. 
Ze względu na wymóg możliwości wymiany tej kabiny na planowaną 
w przyszłości kabinę Glass Cockpit (lub innej wersji – jeśli będzie 
taka potrzeba), konstrukcja została zrealizowana w tzw. systemie 
„roll in – roll out”, czyli możliwości wysunięcia jednej kabiny z układu 
wizualizacji symulatora i wstawienia na jej miejsce innej. System 
taki został już zrealizowany z powodzeniem przez ETC-PZL 
Aerospace Industries w symulatorze samolotu M-28 użytkowanym 
przez 41. Bazę Lotnictwa Szkolnego wchodzącą w skład 4. Skrzydła 
Lotnictwa Szkolnego. 

 

 
Rys. 2 Widok kabiny symulatora od przodu z “wyciętą” częścią 
ekranu układu wizualizacji 

 
Na rysunku 2 przedstawiono widok kabiny symulatora z posta-

cią pilota, a przede wszystkim – z zaznaczonym „różową kulą” 
punktem położenia oka pilota, niezmiernie ważnym z punktu widze-
nia konstrukcji układu wizualizacji. 

Z wymaganiem wymienności kabin samolotu dla jego różnych 
wersji wiąże się też idea umieszczenia w tych kabinach dedykowa-
nych sterowników kabiny realizujących odczyt sygnałów zadawa-
nych przez pilota, a także odpowiednie wysterowanie przyrządów. 
W ten sposób jakakolwiek kabina odpowiadająca nowszej wersji 
samolotu będzie stanowiła integralną całość i mogła być wstawiana 
w miejsce dotychczasowej. Jedynym zadaniem systemu oprogra-

https://pl.wikipedia.org/wiki/Replika_%28duplikat%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kokpit_%28lotnictwo%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Si%C5%82ownik_teleskopowy
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mowania będzie „rozpoznanie” nowej kabiny oraz odpowiednie 
dostosowanie interfejsów komunikacyjnych. 

Jednocześnie zastosowanie systemu „roll in – roll out” 
wymaga odpowiedniej konstrukcji tylnej części kabiny tak, aby 
zapewnić bezkolizyjny demontaż/montaż (rys. 3). Warto też zwrócić 
uwagę, że całość konstrukcji przygotowana jest do ew. instalacji 
na układzie kinematycznym (ruchomej platformie), gdyby w 
przyszłości powstało tego typu wymaganie. 

 

 
Rys. 3. Widok kabiny symulatora od tyłu (uwidoczniony dostęp  
do podestu serwisowego dla układu wizualizacji) 

 
Kolejną decyzja był też sposób realizacji układu obciążenia ste-

rownic. Biorąc pod uwagę postęp, jaki dokonał się w zakresie silni-
ków elektrycznych i ich układów sterowania, zdecydowano się – 
biorąc pod uwagę jego zalety – na elektryczny układ obciążenia 
sterownic (rys. 4). 

 

 
Rys. 4 Elektroniczny układ obciążeni drążka 

1.3. Struktura mechaniczna stanowiska instruktorów 

Zintegrowane stanowisko instruktora jest znaczącym rozsze-
rzeniem w stosunku do wymogów określonych przepisami CS-
FSTD (A) dla klasy symulatora FFS poziomu D i obejmuje dwa 
miejsca pracy - dla instruktora nadzorującego (etatowego) i instruk-
tora-pilota szkolącego. 

 

 
Rys. 5. Stanowisko instruktora nadzorującego  

 

zapewnia pełną funkcjonalność wynikającą z obowiązujących norm, 
a więc m.in. wybór pory dnia/roku, ustawienie zachmurzenia, 
sterowanie obiektami pola walki, wprowadzanie awarii itp. 

 

 
Rys. 6 Stanowisko instruktora-pilota szkolącego 

 
Jak wspomniano uprzednio, stanowisko instruktora nadzorują-

cego stanowi znaczne rozszerzenie w stosunku do obowiązujących 
wymagań. Umożliwia ono nie tylko lot w wirtualnej przestrzeni 
wspólnie ze szkolonym pilotem, ale także kontrolowanie całości 
przeprowadzanego ćwiczenia. Jego układ wizualizacji będzie zreali-
zowany na wielkoformatowych ekranach i będzie zapewniał zobra-
zowanie w obszarze ± 90° poziomo oraz pionowo +45° w górę i -
20° w dół. 

1.4. System wizualizacji kabiny symulatora 

Zastosowany układ wizualizacji (rys. 7), wyprodukowany przez 
amerykańską firmę Rockwell Collins, jest układem sześciokanało-
wym i spełnia wszystkie wymagania określone przepisami CS-FSTD 
(A) dla klasy symulatora FFS poziomu D. 

 

 
Rys. 7. Układ wizualizacji kabiny symulatora 

2. SYSTEM INFORMATYCZNY 

Jednym z głównych modułów oprogramowania symulatora jest 
Aeromodel (rys. 8), który jest odpowiedzialny za symulację samolo-
tu jako obiektu sterowania. Głównymi częściami Aeromodelu są: 
– moduł dynamiki lotu rozwiązujący równania ruchu symulowane-

go samolotu ze szczególnym uwzględnieniem sił i momentów 
aerodynamicznych działających na samolot oraz równania pra-
cy zespołu napędowego, 

– moduł systemów i instalacji pokładowych (w skład którego 
wchodzi moduł aerodynamiki) odpowiedzialny za symulację 
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pracy tych układów, a także wyznaczenie wszelkich informacji, 
które są prezentowane w kabinie pilota. 
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AEROMODEL 

 
Rys. 8 Usytuowanie modułu systemów pokładowych w strukturze 
oprogramowania symulatora 

 
W celu wykonania zadań, jakie postawione są przed modułem 

systemów pokładowych, musi on współpracować ze wszystkimi 
modułami oprogramowania symulatora: 
– kabiną, skąd otrzymuje sygnały sterujące zadane przez pilota, 

a jednocześnie przesyła do niej wszelkie informacje prezento-
wane pilotowi na wyświetlaczach, przyrządach i lampkach kon-
trolnych-sygnalizacyjnych, 

– dynamiką lotu, skąd otrzymuje parametry kinematyczne trajek-
torii lotu oraz pracy zespołu napędowego; do modułu dynamiki 
lotu przesyłane są informacje o aktualnych wychyleniach po-
wierzchni aerodynamicznych oraz wysunięciu podwozia, a także 
informacje o działaniu instalacji silnikowych niezbędne do roz-
wiązania równań opisujących pracę zespołu napędowego, 

– stanowiskiem instruktora, skąd otrzymuje informacje odnośnie 
rozpoczęcia lub zakończenia awarii dotyczących systemów i in-
stalacji pokładowych, a dokąd przesyła informacje o sygnałach 
sterujących zadanych przez pilota, 

– otoczeniem, skąd otrzymuje informacje odnośnie ciśnienia, 
gęstości i temperatury powietrza, a także inne niezbędne dane, 

– polem walki, które jest serwerem informacji o szeroko rozumia-
nym wirtualnym otoczeniu, tzn. udostępnia informacje o wszyst-
kich pozostałych obiektach, np. działających stacjach radioloka-
cyjnych systemów przeciwlotniczych, oraz o położeniu obiektów  
latających i naziemnych. Do modułu pola walki odsyłane są na-
tomiast informacje odnośnie włączonych systemów pokłado-
wych (emitujących promieniowanie odbierane przez inne obiek-
ty pola walki) oraz uzbrojenia użytego przez symulowany samo-
lot, 

– bazą danych terenu, skąd otrzymywana jest informacja odno-
śnie ukształtowania i profolu terenu oraz jego wysokości nad 
poziomem morza, 

– wizualizacją, do której są przesyłane informacje odnośnie zo-
brazowania prezentowanego na wskaźniku HUD (jeśli będzie 
ona symulowana na wskaźniku przeziernym, a nie na wyświe-
tlaczu imitującym wskaźnik). 
Z punktu widzenia wymagań odnośnie szybkości i częstotliwo-

ści wymiany informacji krytycznymi połączeniami okazują się połą-
czenia z kabiną i modułem dynamiki lotu. Pierwsze z połączeń musi 
zapewnić aktualną informację o położeniu drążka i sterownicy noż-
nej oraz służyć wygenerowaniu odpowiednich obciążeń na tych 
elementach układu sterowania, natomiast drugie – umożliwić wła-
ściwą symulację pracy systemów sterowania lotem. Samo oprogra-
mowanie modułu systemów pokładowych tworzone jest w postaci 
obiektu Aeromodel za pomocą techniki programowania zorientowa-
nego obiektowo (ang. object-orientad programming).  

W przypadku symulacji systemu sterowania lotem największym 
problemem jest odtworzenie z wystarczającą dokładnością odpo-
wiedzi systemu podczas symulacji dowolnych faz i warunków lotu. 
Dane dotyczące wpływu ziemi w locie na małych wysokościach, 
wpływu siły ciągu na powierzchnie sterów oraz dotyczące zjawiska 
nieliniowości podczas ślizgu bocznego, niezbędne do stworzenia 
modeli aerodynamicznych  pochodzą z prób w locie uzyskanych 
przez producenta samolotu. 

W tym rozwiązaniu budowany jest model w postaci równań 
różniczkowych, które później - w trakcie symulacji - są całkowane w 
czasie rzeczywistym.  

Zmiana sygnałów wejściowych lub sterujących może tutaj 
wpływać na postać i parametry równań i w ten sposób wpływać na 
uzyskiwane rozwiązania. Ze względu na charakter przewidywanych 
rozwiązań stosuje się tu również podział rozwiązywanych równań. 
Te, które opisują zjawiska wolnozmienne będą rozwiązywane z 
częstotliwością rzędu 30 - 60 Hz, natomiast dla zjawisk szybko-
zmiennych – z częstotliwością 500 - 2000 Hz. 

Bardzo charakterystyczna dla wszystkich dokładnych modeli 
systemów jest dbałość o aktualność danych wejściowych. Dobrym 
przykładem takiego podejścia jest np. model systemu nawigacyjne-
go, w którym wykorzystywana jest m.in. cyfrowa baza danych 
o obiektach radionawigacyjnych znajdujących się w symulowanym 
obszarze. Dane te są zgodne z AIP, dzięki czemu w symulatorze 
wykorzystywana jest ta sama baza danych, co na pokładzie rze-
czywistego samolotu, a ponadto jest aktualizowana z tą samą czę-
stotliwością, określoną odrębnymi przepisami, co baza w samolocie. 
Podobna sytuacja ma też miejsce z tzw. bazą danych terenu (po-
krycia oraz elewacji), która umożliwia właściwe zobrazowanie wido-
ku z kabiny samolotu. W tym aspekcie niezmiernie ważna jest jesz-
cze jedna cecha budowanego symulatora, a mianowicie możliwość 
komunikacji z innymi symulatorami poprzez protokół HLA (ang. High 
Level Architecture). Oznacza to możliwość symulacji wspólnych 
zadań we wspólnej przestrzeni wirtualnej ze wszystkimi symulato-
rami w Polsce (a także – poza granicami kraju) które posiadają taką 
możliwość. Warto wspomnieć, że możliwość taka będzie istniała z 
symulatorem samolotu M-28, który najprawdopodobniej będzie 
znajdował się w tym samym ośrodku szkolenia. 

Kolejnym, szczególnie istotnym zagadnieniem dotyczącym 
modelowania systemów pokładowych jest wierna symulacja wszel-
kich awarii i niesprawności tych systemów. Opracowanie odpowied-
nich modeli w tym zakresie może wymagać przeprowadzenia do-
datkowych i kosztownych badań. Uzyskanie wystarczająco dokład-
nych modeli jest szczególnie ważne, jeśli przeprowadzane później 
szkolenie ma obejmować nie tylko rozpoznanie stanu awaryjnego, 
ale również trening procedury postępowania w takiej sytuacji. W tym 
przypadku symulowane muszą być nie tylko początkowe objawy 
awarii, ale również ewentualna propagacja na inne systemy i kon-
strukcję samolotu, a cały proces będzie przebiegać z właściwą 
chronologią i odstępami czasowymi. 

3. POZOSTAŁE URZĄDZENIA SYSTEMU SZKOLENIA 

Pozostałymi do realizacji urządzeniami kompleksowego syste-
mu szkolenia, stanowiącymi uzupełnienie istniejących urządzeń, 
stanowią symulator katapultowania, oraz CBT. Co prawda w toku 
obecnego szkolenia jest wykorzystywany symulator procedur kata-
pultowania, ale przy tworzeniu kompleksowego systemu szkolenia 
trzeba wziąć pod uwagę ograniczone możliwości dotychczasowego 
symulatora – brak możliwości aktywnego sterowania samolotem 
(tzn. pilot pozostaje biernym obserwatorem symulowanego lotu bez 
możliwości użycia sterownic, a tym samym aktywnego wpływania 
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na trajektorię lotu), a tym samym realizacja wyłącznie a priori zało-
żonych scenariuszy lotu. 

Obecnie do szkolenia niezbędny jest – podobnie jak w siłach 
powietrznych innych krajów – pełnowymiarowy symulator katapul-
towania, umożliwiający pełną symulację lotu, z dużym polem zobra-
zowania widoku poza kabiną (za pomocą systemu wielokanałowe-
go, a nie – jak dotychczas – jednego stosunkowo małego ekranu) 
ponadto z pełną symulacją pracy systemów pokładowych samolotu. 
Taki system został już zrealizowany i z powodzeniem użytkowany 
jest w 4. Skrzydle Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie dla najnowszego 
samolotu szkolnego M-346 Master.  

CBT to z kolei logiczne uzupełnienie procesu szkolenia, po-
dobnie jak ma to miejsce w przypadku samolotów F-16 i M-28 czy 
też – ostatnio – śmigłowca  SW-4. Mogło by być wykorzystywane w 
połączeniu z innymi systemami (Samanta, Turawa) nie tylko w 
procesie szkolenia pilotów, ale także jako pomoc dla personelu 
obsługującego samolot, a także podczas prowadzenia prac serwi-
sowych i naprawczych. 

PODSUMOWANIE 

Symulatory lotnicze wydają się stosunkowo nowym wynalaz-
kiem, który pojawił się wraz z rozwojem komputerów i możliwością 
wyświetlania przez nie coraz doskonalszej grafiki. To częściowo 
prawda, jednak próby stworzenia symulatora wspomagającego 
naukę pilotażu są niemal tak stare jak lotnictwo. W 1927 roku Ame-
rykanin, Ed Link, opracował Link Trainer, znany także jako Blue 
Box. Było to urządzenie przełomowe. Adept sztuki latania zasiadał 
w kokpicie, w którym znajdował się komplet przyrządów  pokłado-
wych. Najważniejsze było jednak to, co na pierwszy rzut oka pozo-
stawało niewidoczne. Link Trainer został wyposażony w mechani-
zmy, które reagowały na wychylenia sterów, a na dodatek przeka-
zywały informacje o położeniu samolotu w przestrzeni na wskazania 
przyrządów pokładowych. 

W Europie wymagania stawiane lotniczym urządzeniom trenin-
gowym ustala Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego 
(ang. European Aviation Safety Agency - EASA),    agencja ta, za 
pośrednictwem certyfikowanych narodowych urzędów do spraw 
lotnictwa   cywilnego (w Polsce Urząd Lotnictwa Cywilnego), prowa-
dzi certyfikację takich urządzeń. Wymagania stawiane symulatorom 
lotu określają przepisy zawarte w JAR-FSTD oraz JAR-STD.  

Bazując na doświadczaniu w projektowaniu i produkcji symula-
torów, wykorzystując możliwości techniki komputerowej i technologii 
cyfrowej  firma ETC-PZL Aerospace Industries dostarczy do Szkoły 
Orląt nowoczesny FFS samolotu Orlik. Dzięki temu technologicznie 
zaawansowanemu symulatorowi poziomu D przyszli piloci będą 
mogli bezpiecznie przećwiczyć najtrudniejsze scenariusze lotu, co w 
konsekwencji przełoży się na bezpieczniejsze szkolenie na kolej-
nych samolotach. 

Samoloty szkolno-treningowe do których należy PZL 130 Orlik 
są konstruowane w sposób pozwalający przeszkolić się na samolot 
lotnictwa taktycznego. Orlik TC II Garmin jest także samolotem na 
których przyszli piloci ćwiczą swoje umiejętności w posługiwaniu się 
systemami celowniczo- nawigacyjnymi. W szkoleniu pilotów wyko-
rzystywane są nie tylko samoloty szkolne, szkolno-treningowe i 
treningowe, ale także symulatory lotu tych samolotów. Dzięki symu-
latorom lotu możliwe jest odpowiednie przygotowanie do lotów i 
szkolenie naziemne. Symulatory pozwalają na ziemi trenować 
sytuacje, które mogą zdarzyć się w czasie realnego lotu w powie-
trzu. Taki sposób szkolenia stosowany jest w szkoleniu pilotów 
wojskowych, ale także pilotów cywilnych. Zmieniają się jedynie typy 
symulatorów i samolotów.  

Nowym symulator  zwiększa możliwości szkolenia oraz szcze-
gółowego sprawdzenia umiejętności szkolonych polotów, także w 
warunkach zbliżonych do bojowych. Ale to nie jedyne jego zalety.  
Szkolenie symulatorowe jest elementarnym wymogiem współcze-
snego systemu przygotowania przyszłych pilotów. Pozwala na 
uzyskanie wymiernych oszczędności w odniesieniu do resursów 
sprzętu latającego oraz na zmniejszenie kosztów szkolenia w po-
wietrzu, dodatkowo stwarza możliwość generowania scenariuszy 
treningowych niedostępnych w lotach szkolnych, ograniczonych ze 
względów bezpieczeństwa lotów. treningi na symulatorze pozwalają 
na przykład na ćwiczenie procedur podejścia i lądowania w mini-
malnych warunkach atmosferycznych, lub przygotowanie się do  
misji bojowych opartych o skomplikowaną sytuację taktyczną  
i nawigacyjną. 
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Full flight symulator PZL 130 TC II Orlik Garmin  
training aircraft 

The development of modern military aviation, as well as 

the high cost of training pilots, the use of increasingly sophis-

ticated equipment and aircraft systems, require the use of 

flight simulators which are part of computerized flight train-

ing systems. This simulator has been developed and produced 

by ETC-PZL Aerospace Industries as an important compo-

nent of the comprehensive airforce pilot training system, 

based on the PZL-130 TC-II ORLIK aircraft. The paper pre-

sents the main elements of this system and its most important 

element, the flight simulator. Its structure, mathematical 

models simulating air environment and aerodynamic values, 

as well as applied technological solutions are discussed in 

detail. The summation of the reflections shows the possibili-

ties of cooperation of the simulator with other similar train-

ing systems used in air forces. The role of aviation simulators 

has also been addressed in the training and on-the-job train-

ing of aviation personnel, with particular emphasis on pilot-

aircraft operator and the importance of a simulator for im-

proving flight safety. 


