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1. OBECNĚ
1.1.

ÚVOD

Tato příručka je součástí vybavení letounu aby poskytla co nejvíce
informací potřebných k jeho provozu. Přečtěte si tento manuál před
vaším prvním letem a ujistěte se, že rozumíte všem informacím zde
uvedeným.

1.2.

CERTIFIKAČNÍ ZÁKLADNA

Tento letoun byl vyroben v souhlasu se standardy předpisů pro provoz
Sportovních Létacích Zařízení - (ultralightů) a neodpovídá standardům
kategorie vyšších leteckých předpisů.
Pro schválení a zkoušení letounu byly použity standardy následujících
předpisů:
UL-2 – předpis Letecké Amatérské Asociace České Republiky
LTF-UL - předpis pro SLZ platný v Německu
ASTM standards – předpis pro lehká sportovní letadla (LSA) platný
v USA a připravovaný ELA v Evropě

1.3.

VÝSTRAHY, VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ

V textu tohoto manuálu jsou použity následující definice výstrahy POZOR, VAROVÁNÍ a UPOZORNĚNÍ:
POZOR:

INFORMACE které mohou zamezit ohrožení posádky a
života

VAROVÁNÍ: INFORMACE které mohou zamezit poškození letounu a
jeho vybavení

UPOZORNĚNÍ: INFORMACE speciální důležitosti pro pilota
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ZÁKLADNÍ POPIS LETOUNU

SHARK je laminátový dolnoplošný lehký sportovní letoun
s tandemovým uspořádáním sedadel a zatahovacím podvozkem
v základní verzi, navrhovaný pro rychlé cross-country lety.
Letoun je standardně vybaven 100HP motorem Rotax 912 ULS a
některou z vrtulí podle kapitoly 7.8 :

Rozpětí křídla

7,9 m

Délka

6,85 m

Výška

2,3 m

Plocha křídla

9,5 m2

Délka střední aerodynamické tětivy křídla

1,237 m
3,53° / 13,8° / 39,8°

Šíp křídla

Existující verze letounu, schválené výpočty a zkoušky zahrnují zástavbu
motorů Rotax 912ULS a řadu volitelného vybavení.
Všechny verze jsou počítány a zkoušeny pro max. vzletovou hmotnost
600kg, konkrétní letová příručka má však omezení daná limitem
kategorie v daném regionu – v ČR tedy limity provozu LAA.

Označení konkrétní verze letounu je definováno na úvodní straně
letové příručky a stručná definice odchylek proti základní verzi je
uvedena v následujícím rámečku:
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TŘÍPOHLEDOVÝ NÁKRES LETOUNU:
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2. OMEZENÍ
Veškeré rychlosti uvedené v této příručce jsou indikované, pro
přepočet do skutečných rychlostí lze použít kalibrační tabulku viz 5.1.

2.1.

OMEZENÍ RYCHLOSTI LETU
Rychlost

IAS
km/h

CAS
km/h

VNE

Maximální nepřekročitelná rychlost letu

327

333

VRA

Maximální rychlost v turbulenci

249

250

VA

Maximální rychlost obratu

175

170

VFE

Maximální rychlost s vysunutými klapkami

143

140

POZOR: Nad MAXIMÁLNÍ RYCHLOSTÍ OBRATU nepoužívej větších
výchylek řídících ploch – letoun může být přetížen !

2.2.

ZNAČENÍ RYCHLOMĚRU

MAXIMÁLNÍ

EFIS/EMS Dynon SkyView

NEPŘEKROČITELNÁ

RYCHLOST LETU

327 -

km/h

ROZSAH ZVÝŠENÉ
POZORNOSTI

249 - 327 km/h
NORMÁLNÍ
PROVOZNÍ ROZSAH

105 - 249 km/h
PROVOZNÍ ROZSAH

S KLAPKAMI

50 - 143 km/h
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ZNAČENÍ ZÁLOŽNÍHO RYCHLOMĚRU

MAXIMÁLNÍ

PROVOZNÍ
ROZSAH

NEPŘEKROČITELNÁ

RYCHLOST LETU

S KLAPKAMI

327 km/h

50 - 143
km/h

ROZSAH
ZVÝŠENÉ
POZORNOSTI
NORMÁLNÍ
PROVOZNÍ
ROZSAH

249 - 327
km/h

105 - 249
km/h

VAROVÁNÍ:
Všechny rychlosti v této příručce jsou rychlosti indikované primárním
rychloměrem – zobrazované na EFIS (Dynon SkyView, FLYMAP)
záložní (nouzový) rychloměr analogový (Winter…) nebo digitální
sdružený (OBLÓ,Horis…) může indikovat mírně jiné – viz. 5.1.
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MOTOR

SHARK je standartně poháněn 100HP motorem ROTAX 912ULS.
Letoun
motor
Max. vzletový výkon (kW)
Max. trvalý výkon (kW)
Max. otáčky motoru (5 min)
Max. otáčky motoru
(trvalý výkon)
Max. teplota hlav motoru (°C)
Maximální teplota oleje (°C)

SHARK
ROTAX 912 ULS
73,5
69
5 800 ot/min
5 500 ot/min
150
140
0,8 pod 3500 ot/min

Minimální tlak oleje (bar)
2,0 nad 3500 ot/min
Maximální tlak oleje
(jen studený start, bar)
Tlak oleje – normální
provozní (bar)
Tlak paliva (min-max, bar)

7
2,0 – 5,0
0,15 – 0,4
-25°C

Provozní rozsah teplot
okolního prostředí

+ 50°C

Více informací naleznete v příručce motoru pro všechny verze motoru
Rotax 912, dodávaném s motorem.
POZOR:
Pilot je povinen vždy volit výšku a trať letu tak, aby mohl vždy
bezpečně nouzově přistát v případě vysazení motoru.
Pilot je plně odpovědný za následky.
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ZNAČENÍ PŘÍSTROJŮ POHONNÉ JEDNOTKY

Letoun je vybaven přístroji monitorujícími provozní veličiny motoru, tyto
mohou být zobrazeny v integrované jednotce EFIS/EMS (Dynon SkyView,
FLYMAP, GARMIN...), na samostatné jednotce EMS (MiniEIS,
EMSIS,VIGILUS...), na klasických zobrazovacích přístrojích, nebo
kombinaci předchozích.
Příklad značení provozních veličin motoru FLYMAP :

Kritické limity indikátoru:

912ULS
5800

TACH - Max. otáčky

[1/min]

EGT

- teplota výfukových plynů

[ºC]

860

CHT

- teplota hlav motoru

[ºC]

150

OIL

- teplota oleje

[ºC]

140

- tlak oleje, max

[bar]

7

- tlak oleje, min

[bar]

0,8

- tlak oleje, normal

[bar]

2–5

TMOT - teplota motorového prostoru [ºC]

70

TFUEL - teplota paliva

70

•
•

•

[ºC]

Graficky jsou na stupnicích hodnoty normálního rozsahu zobrazeny
zeleně
hodnoty se zýšenou pozorností žlutě
a hodnoty kritické zobrazeny červeně.
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HMOTNOSTNÍ OMEZENÍ

Prázdná hmotnost (standardní verze, kg)
Prázdná hmotnost
(plné volitelné vybavení, kg)
Maximální vzletová hmotnost (bez záchranného systému)
Maximální vzletová hmotnost
(Záchranný systém instalován)
Max. hmotnost posádky do max. hmotnosti
Min. hmotnost pilota
Max. hmotnost posádky na zadním sedadle
Max. hmotnost pilota
Max. hmotnost v zavazadlovém prostoru
- pro lety sólo z předního sedadla
Max. hmotnost v zavazadlovém prostoru

290
320 (max 325)
450
472,5
177 kg
55 kg
95 kg
110 kg
25 kg
10 kg

MAXIMÁLNÍ HMOTNOST POSÁDKY (kg)
V ZÁVISLOSTI NA PALIVU A ZAVAZADLECH
Plnění
nádrží
→

Údaj palivoměru
→
Množství paliva
v litrech
→

Hmotnost
zavazadel

Max: 10 kg
½ :
5 kg
Bez zavazadel

Kg

→

plná

3/4

1/2

1/4

30 min
letu

100

75

50

25

5

72

54

36

18

3,6

Max. hmotnosti posádky musí být vyplněny nesmazatelně pro konkrétně naměřenou hmotnost letounu.

POZOR:
Nepřekračuj tyto limity hmotnosti. Měj v patrnosti množství paliva
– zvláště když jsou 2 členové posádky na palubě NEPŘEKRAČUJ maximální vzletovou hmotnost

Strana 2-5

Letová příručka
2.7.

UL letounu

CENTRÁŽ

Hodnoty jsou pro letadlo s otevřeným podvozkem připraveným k letu
(včetně paliva i posádky).
16 % bSAT
Limit přední centráže
34 % bSAT

Limit zadní centráže
Viz kapitola 6 pro výpočet centráže.

Po zasunutí podvozku se centráž posouvá o 0,5-1% dozadu.

2.8.

POVOLENÉ MANÉVRY

Letoun Shark smí mimo manévrů při normálním letu provádět také:
- jakýkoliv obrat potřebný pro normální létání
- nácvik pádů
- ostré zatáčky s náklonem max. do 60°
POZOR:
Všechny manévry musí být realizovány s pozitivním přetížením,
protože palivový a mazací systém motoru je navržen pouze pro
pozitivní násobky.
Všechny manévry musí být realizovány v manévrovací obálce s
maximálním pozitivním + 4g a negativním -2g přetížením.
POZOR: Akrobacie a vývrtky jsou zakázány.
Maximální úhel náklonu je 60°

2.9.

MANÉVROVACÍ PŘETÍŽENÍ G

Klapky 0°

Maximální kladné přetížení v těžišti
Maximální záporné přetížení v těžišti

Klapky
vysunuty

Maximální kladné přetížení v těžišti
Maximální záporné přetížení v těžišti

2.10.

POSÁDKA

Minimální posádka
Maximální počet osob na palubě
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DRUHY OPERACÍ

POZOR:

Povoleny jsou jen VFR lety za vidu.

POZOR:

IFR lety a lety v mracích jsou zakázány.
Lety v podmínkách námrazy jsou zakázány.

2.12.

PALIVO

2.12.1. Schválené typy paliva
Bezolovnatý automobilní benzín Natural 95 (standardní palivo pro
zážehové motory, ASTM D 4814) nebo AVGAS 100 LL.

UPOZORNĚNÍ:
Při použití olovnatého paliva - AVGAS, se zvětší opotřebování sedel
ventilů, zvýší se množství olověných usazenin v mazacím systému.
Proto použij AVGAS jen když jiné palivo není dostupné.
Více detailních informací naleznete v příručce motoru Rotax 912,
dodávané s motorem.

2.12.2. Kapacita palivových nádrží

verze palivových nádrží :

s prodlouženým
standard doletem
(Long Range)

Kapacita palivové nádrže
(nádrž v každém křídle)

50 litrů

75 litrů

Kapacita palivových nádrží celkem

100 litrů

150 litrů

Celkově nevyčerpatelné množství
paliva
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JINÁ OMEZENÍ

Maximální příčná složka větru

16 knots
( 8 m/s )

Maximální vítr ve směru přistávací dráhy

30 knots
( 15 m/s )

Maximální vnější teplota

50° C

Minimální vnější teplota

-25° C

Silný déšť nebo extrémní vlhkost může poněkud snížit výkony letounu.
Během letu za extrémní vlhkosti nebo deště doporučujeme zvýšit
rychlosti vzletu a přistání o cca 10 km/h.

POZOR :

Na palubě letounu je KOUŘENÍ ZAKÁZÁNO !
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ŠTÍTKY

Výrobní štítek:

SHARK.AERO
SHARK UL 034/2017

… značení výrobního čísla konkrétního letounu
(celkové pořadové číslo/ rok výroby)

Registrační štítek:

Poznávací značka:
Výrobce:
SHARK.AERO
Typ/Název :
SHARK UL
Výrobní číslo / rok výroby:
Prázdná hmotnost:
kg
Max. vzletová hmotnost:
472,5
kg

Štítek limitního obsazení předního a zadního sedadla / zavazadel :
Přední sedadlo max

solo

110 kg

2+bagáž
2 max

110 kg
110 kg

Zadní sedadlo max Zavazadla max

0

25 kg
kg
kg

Základní informační štítky:
Tento výrobek nepodléhá schvalování
Úřadu pro civilní letectví ČR a je provozován
na vlastní nebezpečí uživatele.

AKROBACIE, úmyslné pády a vývrtky jsou
ZAKÁZÁNY !
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Základní štítek dle LAA CZ:

PROVOZNÍ ÚDAJE A OMEZENÍ rychlosti IAS
Poznávací značka
Prázdná hmotnost

kg

Max. vzletová hmotnost

kg

Max. užitečné zatížení

kg

Max. hmotnost zavazadel sólo / ve dvojím
Min / max. hmotnost pilota (přední sedadlo)
Max hmotnost pasažéra (zadní sedadlo)
Pádová rychlost v přistávací konfiguraci VSO
Max. přípustná rychlost s vysunutým
podvozkem
VLE
Max. přípustná rychlost se vztlakovými
klapkami
VFE
Maximální rychlost obratu
VA
Maximální rychlost v turbulenci
VRA
Max. přípustná rychlost
VNE

25 / 10
55 / 110
95
50

kg
kg
kg
km/h

150 km/h
143 km/h
175 km/h
249 km/h
327 km/h

MAXIMÁLNÍ HMOTNOST POSÁDKY (kg)
V ZÁVISLOSTI NA PALIVU A ZAVAZADLECH
Údaj palivoměru
30min
Plnění
plná ¾ 1/2 1/4 letu
→
nádrží
Množství paliva
100 75 50 25
5
→
v litrech
→
Hmotnost
zavazadel

→

Max: 10 kg
½ : 5 kg
Bez zavazadel

informace o limitech motoru :

OTÁČKY MOTORU
Maximální (max. 5min) 5 800 ot/min
Maximální trvalé
5 500 ot/min
Volnoběh

1 400 ot/min
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50 litrů

75 litrů

Natural 95

Natural 95

min. MON 85 RON 95

min. MON 85 RON 95

LIMIT OBJEMU NÁDRŽÍ - standard

LIMIT OBJEMU NÁDRŽÍ – verse LongRange

Zavazadla
max.

10 / 25 kg
pneu 300 kPa

LIMIT HMOTNOSTI ZAVAZADEL

HUŠTĚNÍ PNEUMATIK

NESTOUPAT
– na křídle kolem chodníčku k nastupování

NETLAČIT
– na povrchu řídících ploch

informace o záchranném zařízení – velký na ocase, malý na krytu BRS
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3. NOUZOVÉ POSTUPY
Tato sekce uvádí kontrolní seznam (checklist) a zvýrazňuje procedury
zastřešující nouzové situace, které mohou nastat. Nouzové situace
z důvodu poruchy letounu, nebo motoru, jsou velmi nepravděpodobné,
pokud provádíte pravidelné předletové kontroly a údržbu korektně
podle všech doporučení výrobce letounu i pohonné jednotky.
Pokud by přesto k nouzové situaci došlo, následující návody popisují
veškeré postupy potřebné k vyřešení problému.
Všechny hodnoty rychlosti letu v této kapitole jsou presentované v
km/hod – jako indikované rychlosti.

3.1.

PORUCHA MOTORU A NOUZOVÁ PŘISTÁNÍ

3.1.1. Porucha motoru během rozjezdu
- přípust plynu
redukuj na volnoběh
- zapalování
vypnuto
- hlavní vypínač
vypnuto
- brzdy
podle potřeby
3.1.2.

Vysazení motoru během vzletu

- rychlost letu
- vyber místo přistání

- 120 km/h
- pod 150 ft – ve směru letu, je-li to možné
- nad 150 ft - vyber vhodné místo přistání

Místo přistání je nejlépe vybrat ve směru startovací plochy nebo na
nejbližší vhodné ploše bez překážek
- hlavní vypínač
- zapalování
- ventil palivových nádrží
- klapky
- podvozek
- bezpečnostní pásy

vypnuto
vypnuto
zavřít
vysunout podle potřeby
vysunutý / zkontroluj
dotáhnout

po dotyku kol:
- brzdy

podle potřeby
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Porucha motoru za letu

- rychlost letu
- trim
- výběr místa přistání

120 km/h
vyvážit
vybrat

zkontroluj situaci, zda nedošlo nedopatřením k vypnutí hlavního
vypínače, zapalování, nebo uzavření (nepřepnutí) palivových ventilů –
a pokračuj podle výšky letu startováním motoru za letu dle 3.2. - nebo
nouzovým přistáním dle 3.1.2.
3.1.4.

Námraza karburátoru

- rychlost letu
- přípust plynu

140 km/h(optimum), kontrolovat

změnou režimu se pokusit zamezit
ztrátě výkonu
- opusť oblast námrazy (je-li možné)
- zvyš jemně výkon motoru na cestovní po 1-2 minutách
- když se výkon motoru neobnoví, přistaňte na nejbližším letišti nebo
mimo letiště - následujíc postup popsaný v 3.1.2.

3.2.

STARTOVÁNÍ MOTORU ZA LETU
- rychlost letu
120 km/h
- hlavní vypínač
- palivový ventil
- sytič
- palivové čerpadlo
- přípust plynu

zapnuto
otevři nádrž s více palivem (prověř)
zapnuto (jen při studeném motoru)
zapnuto
volnoběh (když je zapnut sytič), jinak
1/3 plynu
- zapalování
zapnuto
- starter
nastartuj
- Jestliže se motor nepodaří nastartovat (slabá baterie), zvyš rychlost
letu na 150-170 km/h za účelem roztočení vrtule abys pomohl
startování motoru.

POZOR: Ztráta výšky potřebná k nastartování motoru za letu je
přibližně 600
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POŽÁRY

3.3.1. Požár motoru na zemi
- palivový ventil
zavřít
- přípust plynu
plná
- zapalování
vypnuto
- hlavní vypínač
vypnuto
- opusť letoun a uhas jej hasicím přístrojem (je-li možné)
- poškození požárem
zkontroluj
POZOR:

NEPROVÁDĚJ DALŠÍ LET, DOKUD NEBYLA
ZJIŠTĚNA A OPRAVENA PŘÍČINA POŽÁRU

3.3.2. Požár motoru během vzletu
- přípust plynu
volnoběh
- palivový ventil
zavřít
- pokud jsi na letišti
udržuj rychlost letu 120 km/h a přistaň
- brzdy
podle potřeby zastavit letoun
po zastavení letounu:
- zapalování
vypnuto
- přípust plynu
zvýšit
- opusť letoun a uhas jej hasicím přístrojem (je-li možné)
3.3.3. Požár motoru za letu
- palivový ventil
zavřít
- přípust plynu
plná
- rychlost letu
zvýšit – pokus se uhasit plameny
(„sfouknout“). Nepřekroč VNE
- výběr místa přistání
nejbližší letiště, nebo přijatelná plocha pro
nouzové přistání
- zapalování
vypnuto
- hlavní vypínač
vypnuto
- rychlost letu
120 km/h
- klapky
vysunout podle potřeby
- podvozek
vysunout
- bezpečnostní pásy
dotáhnout
- proveď nouzové přistání
- opusť letoun a uhas jej hasicím přístrojem (je-li možné)
POZOR:

NEPOKOUŠEJ SE RESTARTOVAT MOTOR

POZOR:

NEPROVÁDĚJ DALŠÍ LET, DOKUD NEBYL ZJIŠTĚN
A OPRAVEN DŮVOD POŽÁRU
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3.3.4. Požár v pilotní kabině (elektrický)
- otevři veškeré větrání naplno, aby se dostal kouř z kokpitu
- vypni všechno elektrické vybavení nepotřebné k bezpečnému přistání
Přistaň co nejdříve. Zahas požár co nejdříve.

3.4.

KLOUZÁNÍ

Optimální rychlost klouzání

125 km/h

Klouzavý poměr (při 125 -135 km/h), bez klapek

1:12

3.5.

VYNUCENÉ (BEZPEČNOSTNÍ) PŘISTÁNÍ

- vyber odpovídající místo přistání, ohodnoť vítr (směr a rychlost),
povrch, nerovnosti a překážky
- proveď průlet rychlostí 125 km/h nad vybraným místem přistání ve
vhodné výšce (150 ft doporučeno), obhlédni místo přistání
- použij normální proceduru přistání a přistaň
po dotyku kol proveď následující úkony:
- zapalování
vypnuto
- hlavní vypínač vypnuto
- palivový ventil
zavřít
- brzdy
podle potřeby

3.6.

PŘISTÁNÍ S PRÁZDNOU PNEUMATIKOU

Použij proceduru normálního přiblížení a přistání, udržuj porušené kolo
nad zemí během plavání letounu jak dlouho je to možné za použití
křidélek (nebo výškovky pro příďové kolo).

3.7.

PŘISTÁNÍ S POŠKOZENÝM PODVOZKEM

Použij proceduru normálního přiblížení a přistání, udržuj porušené kolo
nad zemí během výdrže jak dlouho je to možné
( použitím křidélek, a výškovky pro příďové kolo).
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3.8. PORUCHA PŘI ZATAHOVÁNÍ PODVOZKU
-

Vypněte jistič podvozkového okruhu.
Vystoupejte do bezpečné výšky.
Zapněte jistič podovzkového okruhu a vypinačem aktivujte
proceduru
otevření podvozku, rychlost pod 130 km/h
Vizuálně překontrolujte uzamčení podvozkových podpěr.
Nepoužívejte letadlo, dokud podvozek nebyl skontrolován
autorizovanou osobou.

Poznámka: Elektrické zatahování podvozku má nainstalován
bezpečnostní tlakový spínač aktivovaný tlakem vzduchu z
pitotstatického systému. Ten zabrání zavírání podvozku při rychlosti
nižší než 115 km/h, a taky aktivuje zvukový a světelný alarm, když
pod touto rychlostí nejsou všechny tři podvozkové nohy otevřeny a
zajištěny.

3.9. PORUCHA PŘI VYSUNUTÍ PODVOZKU
- Vypněte jistič podvozkového okruhu
- Vystoupejte do bezpečné výšky, kde můžete pokračovat v letu bez
stresu
- Snižte rychlost na 120 km/h a udržujte tuto rychlost.
- Zapněte jistič podovzkového okruhu a vypinačem aktivujte proceduru
otevření podvozku.
- V případě, že podvozek není plně otevřen a zajištěn, přepněte
vypinač do polohy zasunutí a pak znovu vysunutí podvozku.
Kombinace pozitivního a negativního přetížení může pomoci uvolnit
systém, v případě, že nastala mechanická porucha.
- V případě, že některá noha podvozku není plně otevřena nebo
uzamčena použijte nouzové uvolnění podvozku: Otevřete malé
klapky, snižte rychlost na 120 km/h, vypněte jistič podvozkového
okruhu, zatáhněte za rudé madlo nouzového uvolňení té podvozkové
nohy, u které problém nastal. Vizuálně zkontrolujte zamčení
zlamovací vzpěry.
EMERGENCY LANDING GEAR EXTRACTING
V případě jakékoliv pochybnosti o správném otevření a zajištění
podvozku vizuálně překontrolujte uzamčení podvozkových vzpěr pohledem přez kontrolní okénka a značky zamčené polohy.
Tato mechanická signalizace je nadřazena informaci z elektronického
systému.
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V případě že jedna noha podvozku zůstane zavřená, je bezpečnější
zavřít také zbývající, a provést přistání na břicho. Při přistání na trávu,
se zavřenými klapkami a s vypnutým motorem s dvoulistou vrtulí ve
vodorovné poloze bývá poškození minimální.
VAROVÁNÍ: Po použití těchto madel jsou přerušeny spoje v systému
podovzku, a podvozek není možno zatáhnout bez opravy sestavení a kontroly
systému autorizovanou osobou !!!

3.10. VIBRACE NEBO JINÉ PROBLÉMY POHONNÉ JEDNOTKY
Vibrace:
- nastav otáčky motoru na výkon, při kterém jsou vibrace minimální.
- v případě, že je letoun vybaven za letu stavitelnou vrtulí, nastavte
úhel náběhu vrtule na takový, při kterém jsou vibrace minimální.
- přistaň co nejdříve, včetně přistání mimo letiště, zvláště když se
vibrace zvyšují.
Ztráta tlaku oleje – je možné počítat s poruchou motoru:
Redukuj výkon motoru a přistaň co nejdříve, (předtím než nastane
porucha), zvaž přistání mimo letiště.

3.11. NEPŘEDPOKLÁDANÉ SETKÁNÍ S NÁMRAZOU
-

přípust plynu
kurs

-

výška

zvyš nad nastavení pro normální cestovní
opačný nebo upravený podle potřeby vyhnout
se námraze
Opustˇ oblast tvoření námrazy = stoupej /
změň hladinu letu - je-li to možné

3.12. SETKÁNÍ S EXTRÉMNÍ TURBULENCÍ
- rychlost letu
doporučena rychl. 200km/h (VRA=249 km/h)
-

bezpečnostní pásy
volné objekty

dotáhnout
zajisti

3.13. ŠPATNÁ FUNKCE ELEKTRICKÉHO SYSTÉMU
Při poruše elektrického systému máme 3 inidikátory, které nám dají
informaci o stavu.
Indikátor dobíjení - červená LED dioda na levém horním okraji
palubní desky
- je to primární informace o funkčnosti regulátoru dobíjení.
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- normální stav – při zapnutí úsekového spínače ENGINE START
bliká, když motor nejede - protože generátor nedodává energii. Po
nahození motoru generátor dodává energii, regulátor dodává napětí a
proud do okruhu spotřebičú i na dobíjení baterie, světlo přestane blikat.
- porucha – pokud při běhu motoru, na zemi nebo za letu červená
kontrolka bliká, znamená to, že regulátor nedodává energii, a
přístroje čerpají energii z hlavní baterie nebo ze záložních baterií.
Kapacita baterií je limitována, v letu lze pokračovat několik desítek
minut. Karburátorový motor poběží i při úplném výpadku napájení,
energie pro svíčky je generována magnety, která jsou nezávislá od
dalšího elektrického rozvodu. V případě motoru se vstřikováním je
chod motoru omezen kapacitou rezervní baterie, protože je potřeba
napájet vysokotlaké čerpadlo a elektronickou řídící jednotku.
Přístroje, které vyžadují elektrickou energii poběží do vybití baterie
hlavní nebo záložní. Po vybití baterie nebude funkční otevírání
podvozku – bude potřeba použít nouzové otevření – manuální
odemčení zámků. Po vybití baterie nebudou funkční klapky, přistáni
bude nutno provést bez vysunutí klapek. Po vybití baterie nebude
funkční radio a odpovídač.
Voltmetr – pokud motor neběží, ukazuje napětí na baterii. Normální
stav je 12-13,5 V. Pod 11V je baterie vybitá, pravděpodobně nepůjde
nastartovat motor. Po nahození voltmetr ukazuje napětí, které dodává
regulátor. Normální stav je 13,5-14,4V. Když je podezření na poruchu
dobíjení – indikátor bliká – je třeba sledovat volty, které když postupně
klesají, znamená to, že baterie ztrácí napětí, vybíjí se. Při poklesu na
10.5 V přestávají pracovat některé přístroje. Při tomto napětí taky hrozí
podbití a zničení baterie.
Ampermetr – ukazuje proud, který teče z - a nebo do baterie. Pokud
motor neběží, indikuje plus ampéry, baterie dodává proud, vybíjí se.
Normální hodnoty jsou 1 až 6 A, podle toho, kolik zařízení máme
zapnutých. Když motor běží a dobíjí baterii, ampérmetr ukazuje mínus
ampéry. Když je baterie víc vybitá, můžou dosahovat proudy až minus
15 A, jak se baterie postupně nabíjí, proud klesá. Když se po několika
minutách baterie za letu nabije, ampérmetr ukazuje nulu - to znamená,
že je baterie plně nabitá, už se nenabíjí. Při poruše regulátoru, kdy je
proud dodáván baterií, ampérmetr ukazuje plus ampéry.
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Postup : při poruše dobíjení vypni všechny elektrické přístroje
nepotřebné pro let, aby baterie poháněla jen to nejnutnější. Proveď
bezpečnostní přistání na blízké letiště a odstraň závadu.

3.14. VYBRÁNÍ NEÚMYSLNÉHO PÁDU ČI VÝVRTKY
Pád nebo vývrtka by během normálního letu neměly nastat a

jsou zakázány.
3.14.1. Vybrání pádu
- sniž nos letadla potlačením kniplu - abys dosáhl vyšší rychlosti letu
- postupně zvyš výkon
Ztráta výšky v přímém letu při ztrátě rychlosti je
450 - 500 ft = 137 - 150 m.

3.14.2. Vybrání vývrtky

POZOR:
Vlastnosti tohoto letounu ve vývrtce nebyly testovány.
Následující popis procedury je jen pro INFORMACI !

- přípust plynu
- ruční řízení (knipl)
- směrovka
- ruční řízení (knipl)
- směrovka
- ruční řízení (knipl)

volnoběh
srovnat, křidélka do neutrálu
vyšlápnout pedál PROTI ROTACI
POTLAČIT až do zastavení rotace
po zastavení rotace vrátit výchylku pedálu do
neutrálu
vybrat střemhlavý let jemným
přitahováním
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3.15. POUŽITÍ ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU
- vypněte motor
- zatáhněte za červenou rukojeť aktivace záchranného systému
umístěnou mezi nohama obou pilotů.
- chraňte si tělo

POZOR:
Záchranný systém je během parkování jištěn čepem s červeným
praporkem „REMOVE BEFORE FLIGHT“, který je třeba před
každým letem odjistit.
V případě že jste opoměli toto jištění odstranit, odstraňte je
před vlastním použitím.

Varování:
Při použití záchranného systému vždy dojde k poškození letadla.
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4. NORMÁLNÍ POSTUPY
4.1.

PŘEDLETOVÁ PROHLÍDKA

4.1.1.
-

Kokpit

Hlavní vypínač a zapalování
Uchycení a pozice sedadla
Bezpečnostní pasy
Přístroje a vybavení
Páka řízení výškovky a křidélek
Pedály směrovky

- vypnuto
- zkontroluj, nastav
- zkontroluj
- zkontroluj
- zkontroluj, volnost pohybu
- zkontroluj, nastav, volnost pohybu

(měj na paměti, že řízení směrovky je propojeno s řízením předního kola)

-

Kabely ovládání směrovky a křidélek - zkontroluj
Ovládání motoru
- zkontroluj, volnost pohybu
Brzdy
- funkčnost
Stav laminátové karosérie
- zkontroluj
kokpitu a plexiskla kabiny
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4.1.2.
-

-

-

Křídlo

Povrch křídla
- zkontroluj na případné poškození
Závěsy, závlačky a pojištění
- zkontroluj
Křidélka
- zkontroluj volnost pohybu a výchylky
Klapky, závěsy, ovládací táhla, šrouby,
matice, zajištění
- zkontroluj
Těsnost palivové nádrže a zátky
- zkontroluj
Pitotka
- zkontroluj
Hadice odvětrání palivových
nádrží v závěsech klapky
- zkontroluj

4.1.3.
-

UL letounu

Podvozkové šachty

Podvozek a systém brzd
- zkontroluj
Nohy podvozku a uchycení
- zkontroluj
Tlumič příďového podvozku a laminátová pružina
- zkontroluj
Tlumiče hlavního podvozku, stav pryžových bloků
- zkontroluj
Prvky systému zatahování podvozku = uzamykací podpěry, plynovky,
pružiny, lana zatahování, nouzové zámky, bowdeny, servo přední nohy,
signalizace polohy podvozku
- zkontroluj
Kryty zatahovacího podvozku
- zkontroluj
Tlak v pneumatikách
- zkontroluj
Hlavní a zadní čepy křídla
- zkontroluj
Palivové filtry
- zkontroluj
Spoje a stav hadic
- zkontroluj
Konektory a kabely k senzorům v palivových nádržích
- zkontroluj

4.1.4.

Pohonná jednotka

-

Motor, vrtule celkový stav
Závlačky a pojistné dráty
Senzory, kabeláž
Motorové lože a jeho uchycení
Tlumič výfuku, potrubí
Zapalovací systém
Palivový systém: hadice, pumpa
Chladící kapalina

- zkontroluj
- zkontroluj
- zkontroluj
- zkontroluj
- zkontroluj
- zkontroluj
- zkontroluj, odkal
- zkontroluj

-

Předehřev karburátoru

- podle potřeby otevři

-

Množství oleje
- magneta vypnuty, otevřít víčko,
… protočit za vrtuli dokud si olejový systém „neodkrkne“,
zkontrolovat stav oleje mezi značkami MIN a MAX,
a když je potřeba – doplnit.
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4.1.5.
-

-

-

Ocasní plochy a trup

Ocasní plochy - povrch a poškození
- zkontroluj
Kormidla
- volnost pohybu, výchylky
Vyvažovací ploška
- zkontroluj
Dveře batožinového prostoru
- zavřeny
Matice, zajištění na čepu stabilizátoru - zkontroluj
Šrouby, matice, zajištění ovládacích prvků - zkontroluj
Povrch trupu
- zkontroluj na případné poškození

4.1.7. Zapnutí přístrojů
po zapnutí EFIS SkyView je v inicializaci zvuková sekvence, čímž
se ověří funkčnost zvuku. Zvuk jde do rádia, musí být zapnuto.
po zapnutí spínače podvozku se spustí inicializační sekvence
s blikáním všech signálních diod a zvukovým signálem, čímž se
ověří funkčnost těchto prvku zařízení.
po zapnutí spínače klapek zůstane blikat horní zelená kontrolka, je
třeba stlačit jí odpovídající tlačítko. Když nejsou klapky v nulové
ploze, tak se do ní zasunou.

4.2.
-

Lana řízení

Stav a napnutí lan řízení směrovky
- zkontroluj
Napínáky, bowdeny, závlačky a pojištění - zkontroluj

4.1.6.
-

UL letounu

STARTOVÁNÍ MOTORU

předletová prohlídka
hotova
bezpečnostní pásy
nastav a zajisti
přístroje
zkontroluj hodnoty, nastavení
kabina
zavřena, zamčena
hlavní vypínač
zapnuto
palivový ventil (levé / plné nádrže) otevři
sytič
aktivuj (jen pro studený motor)
přípust plynu
1/3 zdvihu (volnoběh pro studený motor)
klapka chlazení motoru
otevřena
palivové čerpadlo
zapnuto
řídíci páka
přitaženo
brzdy
plně zabržděno
oblast kolem vrtule
volná
zapalování
zapnuto
startér
sepnout (max. 10 sec. bez přerušení,
poté 2 minutová chladící perioda )
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po nastartování motoru

nastav otáčky na klidný chod
(vyšší volnoběh)

-

přístroje

zkontroluj indikaci
(tlak oleje musí naběhnout do 10 sec.)
pomalu stáhnout (jen pro studený motor)

-

sytič
letové přístroje a jiné

-

4.2.1. Zahřátí a zkouška motoru
Zahřej na provozní teplotu - nejdříve na volnoběh nebo 2000 ot/min
po 2 minuty, pak na 2 500 ot/min k prohřátí oleje na 50 °C.

-

Zkontroluj teploty a tlak
Zkontroluj maximální výkon

-

Zkontroluj zapalování (magneta) - nastav 4 000 ot/min a vypínej magneta:

vypínače sepnout podle potřeby

- musí být stále v provozních limitech
- otáčky musí být kolem 5 000 ot/min
- v závislosti na nastavení vrtule.

otáčky by neměly poklesnout po vypnutí o více než 300 ot/min na každém
magnetu a rozdíl mezi poklesy by neměl být větší než 120 ot/min.

-

-1

Zkontroluj volnoběh

600 ± 100ot/min

VAROVÁNÍ:
Prováděj zkoušku motoru proti větru a na volném prostoru. Měj na
paměti bezpečnost jiných osob.
Nenechávej běžet motor déle než je nezbytné a dopřej mu dostatečné
chlazení předtím, než jej vypneš.

4.3.

PŘED POJÍŽDENÍM

Překontrolujte z leva doprava:
-

Sedačka
Sluchátka
Pásy

nastavena
zapojena
zapnuty, dotáhnuty

Levá strana kabiny:
-

Věci pod opěrkami na ruce
Druhý pilot připraven
Kabina
Okna kabiny
Kolenní podložka na psaní, pero
Palivový ventil

zajištěny
sluchátka, pásy
zavřena, zamčena
zavřena (vpředu, vzadu)
zapište údaje, čas
levý
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Plyn
Sytič
Chlazení (čelisti)
Ventilace
Věci pod nohama

2500 ot/min
vypnuto
otevřené
otevřena
zajištěny

Levá strana palubní desky:
Věci v šupleti
zajištěny
Ovládání klapky
zkontroluj, 0,1,2,3, 1 pro vzlet
Jistič podvozku
zapnut
Kontrolky signalizace podvozku
3 zelené
Šipky signalizace uzamčení podvozku vizuálně překontrolujte
zamčenou pozici
- Kontrolka dobíjení
nesvítí - zkontroluj
- Stavitelná vrtule
auto, vzlet nebo manuál,
minimální úhel.
Střed palubní desky:
- GPS
zapnuto, nastavit
- EFIS
zapnuto, nastavit
- QNH
nastavit
- AOA/stall warning
zapnuto, funkčnost
- EMS
zapnuto, zkontrolujte tlaky,
teploty – zelené.
- Množství paliva
zkontroluj, minimum 10 litrů
v levé nádrži
- Rádio
zapnuto, nastav frekvenci,
překontroluj funkci
- Interkom
zapnut když je na palubě
pasažer, překontroluj funkci
- Transponder
zapnuto, nastavit (7000)
- Magneta 1+2
zapnuta
- Hlavní vypinač
zapnut
-

Pravá strana palubní desky:
- varovná kontrolka EFISu
bez varování
- záložní výškoměr
nastavit QNH
- jističe
zapnuty
- palivové čerpadlo
zapnuto
- světla
zapnuty
- volitelné vybavení (ELT, detekce CO, FLARM, IPHONE,…)
zkontroluj, nastav
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Pravá strana kabiny:
- ventilace volným prouděním
- topení
- ventilace
- knipl
-

trim
věci pod opěrkami na ruce
věci pod nohama

Střed kabiny:
- pedály
- brzdy
- parkovací brzda
- madlo záchranného systému
- oblast pojíždění a vzletové dráhy
- radio

4.4.

otevřena
podle potřeby
otevřena
volnost pohybu po zastavení
výškovkou, křidélky
neutrál
zajištěny
zajištěny

nastavit, volný pohyb
zatlačit, překontrolujte funkci
otevřena
odstranit pojistnou závlačku
zkontrolujte, zda je volná
oznamte spojení

POJÍŽDĚNÍ

Maximální rychlost pojíždění je 10 km/h – rychlost chůze. Vždy
zkontroluj funkci brzd, jakmile letoun začne pojíždět. Nepoužívejte příliš
moc brzdy počas sněhových podmínek, brzdy můžou namrzat. V létě
kontroluj teploty, aby nedošlo k přehřátí motoru. V případě vysokých
teplot a rizika VAPOR LOCK otevři víčko kontroly oleje.
Při teplotě nad 70 oC v motorovém prostoru hrozí riziko VAPOR LOCK,
nech motor vychladit.

4.5.

KONTROLA PŘED VSTUPEM NA DRÁHU - HOLDING

-

kabina
zavřena
řízení
volnost (ruční, nožní)
přepínač paliva
levý, množstvo paliva
lapač vzduchu na motorovém krytu
otevřen
- klapky
pozice pro vzlet (1)
- vrtule
pozice pro vzlet
- úsekové spínače
zapnuto (dle potřeby)
- tlaky a teploty motora
kontrola
- palivové čerpadlo
zapnuto
- trim
neutrál
- záchranný systém
odjištěn
- radio
hlášení
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NORMÁLNÍ VZLET

- brzdy
- přípusť plynu

uvolnit
plný výkon

Odlep příďové kolo při rychlosti kolem 50km/h IAS. Se zvyšující rychlostí
povoluj, abys udržel kolo přibližně 10 cm nad zemí. Udržuj směr.
Při rychlosti 90 km/h se letoun odlepí : mírně povol, stoupej a akceleruj.
Nestoupej, dokud nedosáhneš rychlost 115 km/h.
POZOR:
Nevzlétej, když motor neběží plynule nebo startovací dráha není volná.
- počáteční stoupací rychlost
- otáčky motoru
- přístroje motoru
- podvozek
- klapky
- trim
- palivové čerpadlo

120 km/h
redukuj na max 5 500 ot/min
zkontroluj
zatáhnout nad 150 ft, při dosažení 120
km/h, zkontroluj 3 rudé
zatáhnout nad 150 ft, při 120 km/h
vyvážit
vypnout

Poznámka: V elektrickém okruhu zatahování podvozku je
nainstalována pojistka snímající tlak vzduchu napojená na pitotstatický
systém, nastavena na rychlost 115 km/h. Toto zabraňuje neúmyslnému
zatažení podvozku na zemi. Ovládací jednotka nezatáhne podvozek,
dříve než dojde k dosažení této rychlosti. Vysunutí podvozku není
blokováno a funguje při jakékoli rychlosti.
Tlakový spínač taky aktivuje zvukový a světelný alarm když pod touto
rychlostí nejsou všechny tři podvozkové nohy otevřeny a zajištěny.
Kontrola vysunutého a správně zajištěného podvozku se provádí
vizuálně přes kontrolní okénka.

4.7.

STOUPÁNÍ

- přípust plynu
- otáčky
- rychlost letu
- teploty

max
5 500 ot/min max.
120 až 180 km/h podle potřeby
(130 km/h nejlepší uhel, 180 km/h nejlepší stoupání)
kontroluj maximální, uber výkon, když
hrozí přehřátí
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HORIZONTÁLNÍ LET

- uveď letoun do horizontálního letu
- za letu stavitelná vrtule
4 000 – 5 500 ot/min (podle potřeby)
- plyn
24inHg – plný (podle potřeby)
- rychlost letu
podle potřeby
- motorové přístroje
zkontroluj
- palivový ventil
přepínej mezi nádržemi, když je třeba
POZOR:
Nezapomeň měnit použití nádrží, abys zamezil nedostatku paliva pro
motor. Když obě nádrže jsou plné nebo téměř plné, vyber levou nádrž.

Pro provoz letounu doporučujeme dodržovat následující hodnoty:
Standardní verze SHARK
Motor Rotax 912 ULS

Vzletový výkon
Max. trvalý výkon
75 %
65 %
55 %

4.9.

Otáčky
(1/min)
5800
5500
5000
4800
4300

Výkon
(kW)
73,5
69,0
51,0
44,6
38,0

Moment
(Nm)
121,0
119,8
97,4
88,7
84,3

Tlak v sání
(in Hg)
27,5
27
26
26
24

PŘIBLÍŽENÍ

4.9.1. Klesání
- přípust plynu
- motorové přístroje

podle potřeby
zkontroluj

POZOR:
Vyhni se delšímu provozu na VOLNOBĚH během letu, aby motor
nebyl podchlazený a neztratil výkon
V případě potřeby zvýšení klesání je pod 140 km/hod možno letět s vysunutými
vztlakovými klapkami a vysunutým podvozkem. Skluzy jsou neúčinné,
nedoporučujeme je používat, velmi strmé klesání je dosaženo při použití
klapek III.
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PO VĚTRU

- výkon
- rychlost letu
- motorové přístroje
- palivový ventil
- palivové čerpadlo
- bezpečnostní pásy
- plocha přiblížení a přistání
- podvozek
- TWR

4.11.

UL letounu
4 000 – 5 000 ot/min
120-130 km/h
zkontroluj
levý, když je v ní dostatek paliva
zapnuto
dotáhnout
situace
vysunutý
(3
zelené),
vizuálně
zkontroluj správné vysunutí podvozku
hlášení (3 zelené)

NORMÁLNÍ PŘISTÁNÍ

4.11.1. Po třetí zatáčce
- výkon
3 000 ot/min, nebo podle potřeby
120 km/h
- rychlost letu
- motorové přístroje
zkontroluj
- klapky
vzletová pozice (poloha I)
- vrtule (stavitelná za letu)
vzletové nastavení
- trim
vyvážit
- prostor finále
situace
4.11.2. Finále
- rychlost letu
- výkon
- motorové přístroje
- klapky
- trim
- zkontroluj místo přistání

90-110 km/h
nastav podle potřeby
zkontroluj
poloha přistání (II nebo III podle uvážení)
vyvážit
situace

4.11.3. Přistání
Ve výšce kolem 30 ft stáhni motor na volnoběh.
Udržuj rychlost 90-100 km/h dokud letoun nezačne „plavat“.
Když letoun plave vlivem blízkosti země, dotažením kniplu postupně
zpomal, až letoun dosedne. Pokud možno zabraň okamžitému
dosednutí příďového kola postupným přitahováním řídicí páky.
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4.11.4. Po přistání
- brzdy
použij, když jsou potřebné
- klapky
zatáhni
- trim
neutrál
- palivové čerpadlo
vypnuto
4.11.5. Zastavení motoru
- výkon
ochlaď motor při 2 000 ot/min když je třeba
- úsekové spínače
vypnuto
- zapalování
vypnuto
- hlavní vypínač
vypnuto
- palivový ventil
zavřít
- zabezpeč letoun zabrzdi letoun pomocí parkovací brzdy, ukotvi
letoun, nebo zvol jiné varianty k zabezpečení
letounu proti volnému pohybu.
4.11.6. Poletová prohlídka
Zkontroluj celkový stav letounu.

4.12.

VZLET A PŘISTÁNÍ NA KRÁTKÉM LETIŠTI

Pro zkrácení startu lze využít vzletu s klapkami v poloze 2. Pro
zkrácení přistání je třeba využít třetí polohy klapek - spolu se snížením
rychlostí přiblížení na 90-100 km/h.

4.13.

POSTUP OPAKOVANÉHO PŘISTÁNÍ

- výkon
- rychlost letu
- motor přístroje
- klapky
- trim
- podvozek
- klapky
- vyvážení
- výkon
- stoupání

max. 5 500 r.p.m
120 km/h
zkontroluj
poloha vzlet
vyvážit
zatáhnout
(zkontroluj 3 kontrolky zatažení)
zatáhni ve výšce 150 ft
vyvážit
max. 5 500 ot/min
120 -180 km/h
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POUŽITÍ PALIVOVÉHO SYSTÉMU

Palivový systém sestává ze dvou integrálních palivových nádrží.
Palivo jde z levé a pravé palivové nádrže do palivového kohoutu, takže
pilot musí průběžně kontrolovat stav paliva a přepínat mezi nimi.
Podle požadavku výrobce motoru pro 100HP Rotax 912ULS, je palivový
systém vybaven zpětnou větví do levé palivové nádrže
Palivové čerpadlo je nainstalováno za palivovým ventilem, takže
funguje pro obě nádrže.
NORMÁLNÍ POUŽITÍ

PALIVOVÉHO SYSTÉMU:

1) startovat z levé palivové nádrže
2) až je nádrž prázdnější, přepnout na druhou nádrž
Pro lepší příčné vyvážení, je potřebné střídat použití obou nádrží
během delšího letu.
3) Vratný systém paliva vrací palivo do levé palivové nádrže (podle
režimu motoru), takže pilot musí kontrolovat stav průběžně - a
přepnout zpět na levou nádrž, když se pravá nádrž blíží vyprázdnění.
Nepoužívej start z PRAVÉ palivové nádrže, pokud levá je plná!!!
Vratný systém vede palivo z pravé do PLNÉ LEVÉ nádrže
– a skrz její odvzdušnění mimo letoun.

4.15.

OPAKOVANÝ VZLET – RIZIKO VAPOR LOCK

V horkých dnech může dojít k problému s přehřátím paliva
v motorovém prostoru – takzvaný Vapor Lock. Po přistání, odstavení
motoru a opětovném nahození , kvůli teplu uvolňujícímu se z motoru
po zastavení, nebo při dlouhém pojíždění na vyšších otáčkách či s
nedostatečným chlazením. Palivo při teplotách 70-80°C prochází
varem, pokud k tomu dojde v palivových hadicích nad motorem nebo
v karburátorech, vzniklé bubliny způsobí nepravidelnou dodávku paliva
a vysazení motoru, často v průběhu startu.
Z tohoto důvodu je odbočka s tryskou vratné větve paliva umístěna
v nejvyšším bodě vedení paliva. Většina letadel má nainstalován jeden
až dva teploměry v motorovém prostoru a přímo na palivové hadici,
takže pilot má informaci o teplotě.
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Při teplotách nad 60°C je hodnota indikovaná žlutě = zvýšená
pozornost, nad 70°C je hodnota v červeném poli – jsme v oblasti kdy je
akutní riziko Vapor Locku. V tom případě doporučujeme motor
vychladit natočením letounu proti větru a volnoběhem, případně jej na
chvíli odstavit a nechat vychladnout.
Na potlačení tohoto problému doporučujeme v horkých dnech
nezavírat kontrolní víčko oleje, které má zvětšenou plochu, má
pružinku která ho udržuje v otevřené poloze na zemi, a tím vytváří
komínový efekt v motorovém prostoru a zlepšuje jeho chlazení. Za letu
se dvířka přivřou na mezeru 20-30 mm, po přistání zase automaticky
otevřou.
Za letu problém Vapor Lock nehrozí, po vzletu se motorový prostor
rychle ochladí na teplotu kolem 20°C nad teplotu okolního vzduchu.
Výrobce motoru v případě problému Vapor Lock doporučuje používat
AVGAZ.

POZOR:
V horkých dnech před opakovaným startem po odstavení motoru je
potřeba nechat běžet motor delší dobu, a vyzkoušet i plný výkon,
abychom se ujistili, že zásobování motoru palivem je bez problémů.

4.16.

LETY VYŠŠÍMI RYCHLOSMI

Protože Shark dosahuje v porovnání s běžnými ultralehkými letadly
vyšších rychlostí, jsou zde rizika, které je třeba, aby pilot měl během
letu vyššími rychlostmi více na zřeteli.
4.16.1. Turbulence
Shark dosahuje při přeletech průměrné rychlosti 230 km/h při
ekonomickém režimu, 250 km/h při běžném režimu, 270 km/h při
rychlejších přeletech, maximální rychlost na plný trvalý výkon je 280300 km/h, podle nainstalovaných systémů, jako jsou dveře podvozku,
airbox, vstřikování, výfuky, vrtule, hmotnost, teplota vzduchu, výška.
Rychlost 250 km/h se dá použít při plánování dlouhých letů, je
akceptovatelná i při zvýšené turbulenci za cenu sníženého komfortu.
Rychlost 270 km/h se dá použít z pohledu komfortu posádky
v podmínkách s menší úrovní turbulence.
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Rychlosti nad 280 km/h vyžadují velmi nízkou úroveň turbulence, aby
byly komfortní pro posádku.
Při extrémní turbulenci je vhodné (z důvodu komfortu posádky)
snížit rychlost na 180-200 km/h.
4.16.2. Manévrování
Návrhová rychlost obratu, kdy se dá použít plná výchylka řízení je 170
km/h, a letoun může dosáhnout násobek 4. Protože běžné rychlosti
letu jsou výrazně vyšší, je nutné dbát na mírné a pozvolné pohyby
řídícími prvky. Při prudším pohybu by bylo snadné překročit pevnostní
limity draku !!!
4.16.3. Otevření podvozku
Přílet a zařazení se do okruhu je na rychlostech okolo 250 km/h,
v poloze po větru na otevření podvozku je třeba snížit rychlost na 130
km/h. Je třeba stáhnout plyn na volnoběh, a v horizontálním letu bez
klesání vytratit rychlost. To trvá jistou dobu, a je třeba s tím počítat,
plánovat to. V této fázi je třeba být precizní. Časté chyby jsou pozdní
stažení plynu a klesání. Když je letoun v klesání, rychlost se nesnižuje,
a pilot se dostává do stresu s dalšími postupy. Nezkušení piloti mají
často problém s velkým rozsahem rychlostí tohoto letounu, mají pocit,
že letoun je při tak výrazném snížení rychlosti na hranici pádu, a proto
mají tendenci letět vyšší rychlostí.
4.16.4. Vrtule, otáčky motoru
Při razantních manévrech Shark lehce zrychluje. Kvůli riziku přetočení
motoru je třeba být pozorný při práci s plynem. Je to samozřejmé
s pevnou vrtulí. Ale platí to i pro elektricky stavitelnou vrtuli, protože
elektromotry jsou poměrně slabé, trvá asi 12 sekund přestavení
z minimálního na maximální úhel, se zatíženými listy vrtule to může
trvat i déle. Proto i v režimu konstant speed je vhodné snížit
nastavenou úroveň otáček a je nutné pracovat s plynem velmi
pozvolna. Nejlépe se chová hydraulicky stavitelná vrtule, která reaguje
téměř okamžitě a riziko přetočení je minimální.
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4.16.5. Klapky
Na okruhu po otevření podvozku při rychlosti 130 km/h je vhodné dál
mírně snížit rychlost, na 120 km/h a otevřít klapky do polohy 1.
Častá chyba je zvýšená rychlost, případně kolísání rychlosti z důvodu
turbulence, případně nedostatečné zmáčknutí tlačítka.
Klapky mají v systému bezpečnostní tlakový spínač, nastavený na
rychlost 130 km/h. Nad touto rychlostí se neotevřou, a v případě že
jsou už otevřeny tak se aktivuje upozorňení. Proto je potřeba ověřit či
se klapky skutečně vysunuly.
Další riziko spojené s klapkami je při přerušeném přistání. Pilot je často
ve stresu, přidá plný plyn a výkon motoru promění v rychlost – a ne ve
stoupání. Dodržujte limit naximální přípustné rychlosti se vztlakovými
klapkami 143 km/h, při vyšších rychlostech může dojít k překročení
pevnostních limitů.

4.16.6. Zavření podvozku
Systém podvozku má bezpečnostní tlakový spínač, který zabraňuje
zatažení podvozku, dokud není dosažena rychlost 115 km/h.
Po startu je vhodné držet letoun v mírném stoupání a nechat narůstat
rychlost. Může být použit postup, že pilot drží spínač podvozku na
zavřeno, a v okamžiku kdy letoun překročí rychlost 115 km/h se
nastartuje sekvence zatahování. Každopádně je vhodné ověřit po
povelu vypínačem, jestli se podvozek zatahuje – blikají kontrolky,
případně jestli je zatažený – tři červené, nebo pohledem do průzorů.
Let s otevřeným podvozkem je možný, podvozkové kryty jsou ověřené
do rychlosti 230 km/h.

4.16.7. Flutter, lety ve velkých výškách
Při rychlých letounech je třeba brát v úvahu problémy flutteru.
VNE – nepřekročitelná rychlost IAS je 327 km/h, v nulové výšce to
zodpovídá CAS=TAS 333 km/h.
Problém může nastat zvláště při letech ve velkých výškách vysokou
rychlostí, protože kritická rychlost flutteru ja vázaná na TAS, co
znamená že limitní IAS se s výškou snižuje.
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Bezpečné hranice flatru při ICAO standardní atmosféře :

Indikovaná rychlost letu IAS

Tabulka změny VNE IAS s výškou :

výška m
TAS km/h
IAS
km/h

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
327 327 327 327 327 327 327 327 327
327 310 298 285 271 263 248 238 224

Při letech ve větších výškách je třeba dodržovat maximální indikovanou
rychlost podle uvedené tabulky, nebo kontrolovat TAS rychlost, která je
na moderních EFIS přístrojích zobrazena.
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5. VÝKONY
Tyto letové výkony jsou platné pro standardní verzi letounu s maximální
vzletovou hmotností 472,5 kg při normální technice letu a MSA
podmínkách (hladina moře, 15°C, 1013 hPa). Aktualní výkony mohou být
odlišné vzhledem ke zkušenostem pilota, počasí a stavu letounu.
POZOR:
Různé techniky pilotáže, stejně jako nastavení letounu (např. nastavení
vrtule) mohou způsobit významné rozdíly ve výkonech letounu.

5.1.

KALIBRACE SYSTÉMU MĚŘENÍ RYCHLOSTI

Primární rychloměr – EFIS (SkyView, Flymap…)
IAS km/h
CAS km/h

50
65

60
76

70
81

80
88

90
93

100
104

120
122

140
137

160
156

180
174

200
202

220
218

240
240

260
263

280
284

300
305

320
326

327
333

Změna z cestovní do vzletové nebo přistávací konfigurace neovlivňuje
chybu rychloměru.

VS0
VS1
VFO3
VFO2
VFO1
VLO

IAS
km/h
50
75
100
110
120
130

CAS
km/h
65
85
104
113
122
130

VFE

143

140

VA
VC
VRA
VH

175
267
249
280

170
270
250
284

VNE

327

333

pádová rychlost v přistávací konfiguraci
pádová rychlost v čisté konfiguraci
max. rychlost pro vysouvání vztlakových klapek III
max. rychlost pro vysouvání vztlakových klapek II
max. rychlost pro vysouvání vztlakových klapek I
max. rychlost pro vysouvání a zasouvání
podvozku
max. přípustná rychlost s plně vysunutými
vztlakovými klapkami
návrhová rychlost obratu
návrhová cestovní rychlost
maximální rychlost v turbulenci
max. rychlost vodorovného letu při maximálním
trvalém výkonu
max. nepřekročitelná rychlost
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Všechny rychlosti v tomto manuálu jsou udávány jako IAS,
zobrazené primárním rychloměrem.
IAS

– indikovaná rychlost letu, údaj rychloměru na Vašem letadle

CAS – kalibrovaná rychlost, skutečná rychlost letu (v nulové výšce MSA) =
opravená o přístrojovou a aerodynamickou chybu (tlak, teplota)

5.2.

PÁDOVÁ RYCHLOST

Pádové rychlosti jsou platné pro hmotnost 472,5 kg a horizontální let
výchylka

indikace

0°
20°
30°
40°

I
II
III

Klapky zataženy
Klapky 1 - pozice pro vzlet
Klapky 2- přistání
Klapky 3 – přistání

5.3.

Pádová rychlost
km/hod IAS Km/hod CAS

75
68
53
50

85
80
68
65

DÉLKA VZLETU
5.3.1.

Délka vzletu
(za letu stavitelná vrtule NEUFORM TXR2-V-70)

1. poloha klapek 20 °
Travnatý povrch
Zpevněný povrch (beton/asfalt)

2. poloha klapek 30 °
Travnatý povrch
Zpevněný povrch (beton/asfalt)

bez klapek

(klapky 0 °)

Travnatý povrch
Zpevněný povrch (beton/asfalt)

Délka vzletu

125 m
105 m
Délka vzletu
110 m

100 m
Délka vzletu

270 m
240 m
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Délka vzletu do 50 ft

225 m
205 m
Délka vzletu do 50 ft

210 m
200 m
Délka vzletu do 50 ft

300 m
270 m

Letová příručka
5.3.2.

Délka vzletu (za letu stavitelná vrtule Woodcomp
SR3000/2WN,KW 20W)

1. poloha klapek 20 °
Travnatý povrch
Zpevněný povrch (beton/asfalt)

5.3.3.

UL letounu

Délka vzletu

130 m
110 m

Délka vzletu do 50 ft

225 m
210 m

Délka vzletu (na zemi stavitelná vrtule DUC SWIRL
1680)

1. poloha klapek 20 °
Travnatý povrch
Zpevněný povrch (beton/asfalt)

Délka vzletu

185 m
160 m
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290 m
270 m
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DÉLKA PŘISTÁNÍ
Délka přistání Délka přistání z 50 ft

3. poloha klapek 40°
Travnatý povrch
Zpevněný povrch (beton/asfalt)

Travnatý povrch
Zpevněný povrch (beton/asfalt)

Travnatý povrch
Zpevněný povrch (beton/asfalt)

290 m
290 m

175 m
175 m

355 m
355 m

Délka přistání Délka přistání z 50 ft

bez klapek (klapky 0°)
Travnatý povrch
Zpevněný povrch (beton/asfalt)

0 ft

150 m
150 m

Délka přistání Délka přistání z 50 ft

1. poloha klapek 20°

Výška

245 m
240 m

Délka přistání Délka přistání z 50 ft

2. poloha klapek 30°

5.5.

120 m
120 m

210 m
210 m

530 m
530 m

STOUPAVOST
Neuform
TXR2-V-70

7,5

m/s

1470 ft/min
6,2

m/s

Woodcomp
SR3000/2W
N, KW 20N

DUC
SWIRL 1680

6,5 m/s
5,1 m/s
1270 ft/min
1000
ft/min
5,2 m/s
3,8 m/s

3000 ft

1220 ft/min 1020 ft/min

745 ft/min

Rychlost letu pro
dosažení max.
stoupání
(km/hod IAS)

185 km/h

185 km/h

S klapkami – vzletová konfigurace
0 ft

4,7

m/s

920 ft/min

3,8 m/s
745 ft/min

2,9 m/s
570 ft/min
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Diagram stoupacích rychlostí znázorňuje teoreticky nejlepší rychlosti pro
stoupání s klapkami – a bez klapek:

5.6.
SHARK

HORIZONTÁLNÍ LET, VÝDRŽ, DOLET
Rotax 912 ULS - 100 HP
Režim :

ot/min

Dálkový
cestovní

4000

Economický
cestovní

Střední
cestovní

Rychlý
cestovní

55%

65%

75%

4300

4800

5000

Max.
trvalý

5500

IAS

km/hod

198

235

249

267

290

CAS

km/hod

200

235

250

270

295

Spotřeba
litrů / hod
paliva

12

16

18

21

25

Výdrž

hod

8,3

6,3

5,6

4,8

4,0

Dolet

km

1660

1470

1390

1280

1180
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Graf potřebného a využitelného tahu napovídá nejvhodnější rychlosti
pro využití Sharka:
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6. HMOTNOST A CENTRÁŽ
6.1.

URČENÍ PRÁZDNÉ HMOTNOSTI LETOUNU A CENTRÁŽE

Letoun je vážen na hlavních kolech – všechny kola musí mít správné rozměry a
huštění. Když je přední hrana kabiny vodorovná, letoun je ve správné poloze pro
standardní určení polohy těžiště. Referenční rovina je tvořena body na náběžné
hraně křídla, na spoji křídla a trupu. Všechny provozní kapaliny musí být naplněny
do normálního objemu a také nevyčerpatelné množství paliva musí být v nádržích.

Následující hodnoty musí být měřeny:
Reakce příďového kola

R1

=

kg

Reakce levého hlavního kola

R2L =

kg

Reakce pravého hlavního kola

R2P =

kg

X1 =

mm

X2 =

mm

Vzdálenost příďového podvozku
od referenční roviny:
Vzdálenost hlavního podvozku
od referenční roviny

Prázdná hmotnost letounu ML je počítána následovně:

ML = R2L + R2P + R1
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290 – 325 kg

Povolený rozsah pro prázdnou hmotnost:

Poznámka: vzhledem ke konkrétním národním předpisům mohou být aplikovány
také odlišné hmotnostní limity
Centráž prázdného letounu je počítána následovně:

Těžiště letounu vůči střední aerodynamické tětivě / MAC :
(R2L+ R2P) . X2

-

R1. X1

- 114 =

XL =

[ mm ]

ML
Těžiště letounu v procentech střední aerodynamické tětivy / MAC :
XL x 100 %
XT =

x 100 %
=

bMAC

=

[ %MAC ]

1 237

Povolený rozsah centráží pro prázdný letoun je :

15 – 20 %

Prázdná hmotnost konkrétního letounu je počítána a zaznamenána
v samostatném vážícím protokolu „RECORD about the weighing and
location of gravity for UL and LSA aircraft Shark“, který je nedílnou součástí
průvodní dokumentace tohoto výrobního čísla letounu.

Vážení musí být provedeno a zaznamenáno kdykoliv, poté co byla
provedena jakákoliv změna na konfiguraci letounu:

Dne:

Prázdná
hmotnost
M [kg]

Centráž
XL , [mm]
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URČENÍ HMOTNOSTI A CENTRÁŽE PRO LET

Obecné hmotnostní limity jsou definovány v sekci 2 tohoto manuálu .
Povolený rozsah centráží pro letoun připravený k vzletu = včetně
paliva, posádky a zavazadel je 16 - 34%

Těchto limitů lze dosáhnout pro všechny letouny s prázdnou
hmotností 290-325 kg, a pro plný rozsah těžiště prázdného letounu
(to je 15 až 20%) při obsazení letounu dle následující tabulky:
Přední sedadlo max

sólo
2+bagáž
2 max

Zadní sedadlo max Zavazadla max

110 kg
110 kg
110 kg

0

69 kg
88 kg

25 kg
10 kg
0

Tyto hmotnosti jsou limitovány zadní centráží a nižší práznou hmotností
letounu - a proto je pro konkrétní letoun možné tyto limity zvýšit podle dat
konkrétního vážícího protokolu jednotlivého letounu :
Pro konkrétní letoun výrobní číslo :

prázdná hmotnost letounu

kg

centráž prázdného letounu

% BSAT

Přední sedadlo max

Zadní sedadlo max Zavazadla max

solo

110 kg

0

2+bagáž

110 kg

kg

10 kg

2 max

110 kg

kg

0
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Letoun s nádržemi na 150 litrů paliva se při objemu
paliva v nádržích nad 100 litrů létá
jen v sóle - z předního sedadla !
POZOR:

V případě rozdílnné hmotnosti, těžší pilot VŽDY létá
z předního sedadla !!!

Poznámka :
Uvedené tabulky limitních centráží jsou provedeny na základě
analýzy všech alternativních povolených obsazení letounu v obou
verzích = UL i ELSA, a to včetně položek které se mění i za letu:
Vyprázdněním plné nádrže 100 litrů se posouvá těžiště o 1%
dopředu
Vyprázdněním plné nádrže 150 litrů se posouvá těžiště o 1,5%
dopředu
Zasunutím podvozku se posouvá těžiště 0,5 až 1 % dozadu, ale na
zde uvedené limity to nemá vliv.

POZOR:

Při letu ve dvojím obsazení je třeba zkontrolovat a dodržet
maximální vzletovou hmotnost a limit zadní centráže, v závislosti na
hmotnosti pilota, pasažéra, paliva a zavazadel.

V případě instalace nestandardního vybavení je třeba aktuální
centráž určit separátním výpočtem, nebo vážením vzletové
hmotnosti včetně posádky, paliva a speciálního vybavení, tak aby
byla v povoleném rozsahu 16 - 34%.
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Příklady limitních obsazení (k doplnění do tabulky na straně 6-3) :
Prázdná hmotnost letounu 290 - 300 kg :
LIMITY pro centráž prázdného letadla
15 - 20% :

19 -20%
solo
2+bagáž
2 max

18 -19%
solo
2+bagáž
2 max

17 -18%
solo
2+bagáž
2 max

16 -17%

Přední sedadlo max

110 kg
110 kg
110 kg
Přední sedadlo max

110 kg
110 kg
110 kg
Přední sedadlo max

110 kg
110 kg
110 kg
Přední sedadlo max

solo
2+bagáž
2 max

110 kg
110 kg
110 kg

15-16%

Přední sedadlo max

solo
2+bagáž
2 max

110 kg
110 kg
110 kg

Zadní sedadlo max Zavazadla max

0
69 kg
88 kg

25 kg
10 kg
0

Zadní sedadlo max Zavazadla max

0
74 kg
93 kg

25 kg
10 kg
0

Zadní sedadlo max Zavazadla max

0
80 kg
95 kg

25 kg
10 kg
0

Zadní sedadlo max Zavazadla max

0
85 kg
95 kg

25 kg
10 kg
0

Zadní sedadlo max Zavazadla max

0
90 kg
95 kg
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Prázdná hmotnost letounu 300 - 310 kg :
15 - 20% :

LIMITY pro centráž prázdného letadla

19 -20%
solo
2+bagáž
2 max

18 -19%
solo
2+bagáž
2 max

17 -18%
solo
2+bagáž
2 max

16 -17%

Přední sedadlo max

110 kg
110 kg
110 kg
Přední sedadlo max

110 kg
110 kg
110 kg
Přední sedadlo max

110 kg
110 kg
110 kg
Přední sedadlo max

solo
2+bagáž
2 max

110 kg
110 kg
110 kg

15-16%

Přední sedadlo max

solo
2+bagáž
2 max

110 kg
110 kg
110 kg

Zadní sedadlo max Zavazadla max

0
72 kg
90 kg

25 kg
10 kg
0

Zadní sedadlo max Zavazadla max

0
77 kg
95 kg

25 kg
10 kg
0

Zadní sedadlo max Zavazadla max

0
83 kg
95 kg

25 kg
10 kg
0

Zadní sedadlo max Zavazadla max

0
88 kg
95 kg

25 kg
10 kg
0

Zadní sedadlo max Zavazadla max

0
95 kg
95 kg
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Prázdná hmotnost 310 - 320 kg :
15 - 20% :

LIMITY pro centráž prázdného letadla

19 - 20%
solo
2+bagáž
2 max

18 -19%
solo
2+bagáž
2 max

17 -18%
solo
2+bagáž
2 max

16 -17%
solo
2+bagáž
2 max

15 -16%
solo
2+bagáž
2 max

Přední sedadlo max

110 kg
110 kg
110 kg
Přední sedadlo max

110 kg
110 kg
110 kg
Přední sedadlo max

110 kg
110 kg
110 kg
Přední sedadlo max

110 kg
110 kg
110 kg
Přední sedadlo max

110 kg
110 kg
110 kg

Zadní sedadlo max Zavazadla max

0
74 kg
93 kg

25 kg
10 kg
0

Zadní sedadlo max Zavazadla max

0
80 kg
95 kg

25 kg
10 kg
0

Zadní sedadlo max Zavazadla max

0
85 kg
95 kg

25 kg
10 kg
0

Zadní sedadlo max Zavazadla max

0
90 kg
95 kg

25 kg
10 kg
0

Zadní sedadlo max Zavazadla max

0
95 kg
95 kg
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Prázdná hmotnost 320- 325 kg :
15 - 20% :

LIMITY pro centráž prázdného letadla

19 -20%
solo
2+bagáž
2 max

18 -19%
solo
2+bagáž
2 max

17 -18%
solo
2+bagáž
2 max

16 -17%
solo
2+bagáž
2 max

15 -16%
solo
2+bagáž
2 max

Přední sedadlo max

110 kg
110 kg
110 kg
Přední sedadlo max

110 kg
110 kg
110 kg
Přední sedadlo max

110 kg
110 kg
110 kg
Přední sedadlo max

110 kg
110 kg
110 kg
Přední sedadlo max

110 kg
110 kg
110 kg

Zadní sedadlo max Zavazadla max

0
78 kg
95 kg

25 kg
10 kg
0

Zadní sedadlo max Zavazadla max

0
84 kg
95 kg

25 kg
10 kg
0

Zadní sedadlo max Zavazadla max

0
89 kg
95 kg

25 kg
10 kg
0

Zadní sedadlo max Zavazadla max

0
94 kg
95 kg

25 kg
10 kg
0

Zadní sedadlo max Zavazadla max

0
95 kg
95 kg
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7. TECHNICKÝ POPIS LETOUNU
SHARK je celokompozitový dolnoplošný lehký sportovní letoun s tandemovým
uspořádáním sedadel a zatahovacím podvozkem, hlavní kola mají hydraulické
kotoučové brzdy, a s předním řiditelným kolem v základní verzi, standardně
vybavený 100HP motorem Rotax 912 ULS. Vrtule je kompozitní, stavitelná.
Palivové nádrže mají objem 100/150 litrů. SHARK je navržen v souladu
s evropskými UL předpisy a Light Sport Aircraft , platným v USA.

VYBAVENÍ: interiér s nastavitelnými čalouněnými sedadly uspořádanými za sebou
má plně zdvojené řízení – side-sticky na pravém a přípustmi plynu na levém
panelu. Ovládání trimu výškovky, rádia a vypínač autopilota je tlačítky na
side-sticku.
Přístrojový panel se standardními EFIS / EMS displeji pro oba piloty má
ovládač podvozku, klapek a vrtule, rádio a transpondér, je volitelně doplněn
záložnými základními letovými přístroji, GPS, ELT.
Jednodílný překryt kabiny je otevírán doprava a podpírán plynovou vzpěrou.
Zavazadlový prostor je za zadním sedadlem, přístupný zevnitř i zvenčí.

7.1.

NOSNÁ KONSTRUKCE

Nosná konstrukce ze skelného, uhlíkového a aramidového kompozitu, s výplněmi
PVC pěnou a aramidovou voštinou v sendvičových panelech. Jednodílný
samonosný trup s integrálním kýlem je vyroben v kuse s integrálními skořepinami
sedadel, loketními opěrkami, podlahami.
Kompozitní křídla s uhlíkovým hlavním nosníkem a pomocným nosníkem,
nesoucím závěsy křidélek a klapek mají 60% odtokové hrany využito pro
jednoštěrbinovou klapku. Křídla a stabilizátor jsou demontovatelná.
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Trup

Skořepinová konstrukce trupu je složena z laminátových sendvičových skořepin
většinou na bázi uhlíku. Kýlová plocha je integrální částí trupu. Ve střední části
trupu je vlepena vnitřní skořepina trupu, doplněna žebry, vytvářející integrální
ergonomickou strukturu kabiny pro dva členy posádky sedící za sebou, se
zavazadlovým prostorem za zadní sedačkou, přístupným zevnitř, i dveřmi z levé
strany trupu.
Součástí pevnostní struktury trupu je také krátký 1,73m centroplán, do kterého se
v základní verzi letounu zatahují kola hlavního podvozku.
Struktura trupu zahrnuje závěsy požární stěny motorového lože, BRS a příďového
podvozku v přední části, závěsy křídla a hlavního podvozku po stranách
centroplánu, přístrojového panelu a sedadel uvnitř – spolu s konzolami a úchyty
prvků řízení, bezpečnostních pasů a opěrek a 2+1 závěsy VOP na zadní podlaze
kozlíku a se dvěma závěsy směrovky na zadním nosníku kýlu. Zadní část trupu je
zakončena malým spodním kýlem volitelně s nosníkem vypinače
vlečného
zařízení.

7.1.2.

Kryt kabiny

Jednodílný kryt kabiny z uhlíkového laminátu s přilepeným plexisklem, se odklápí
doprava a je odlehčený plynovou vzpěrou umístěnou na střední příčce, na levé
straně vepředu je zámek ovládaný zevnitř kabiny, je v dosahu i pro zadního
pasažéra. Kryt i batožinové dveře jsou vybaveny zámkem na klíč.

7.1.3.

Kryty motoru

Spodní i horní kryty motoru jsou
uchyceny k trupu, a vzájemně
rychle
otevíratelnými
zámky
CAM-LOC.
Spodní díl má vepředu NACA
vstup vzduchu pro vodní chladič
a olejový chladič, opatřený
otevíracím spodním lapačem pro
větší přísun vzduchu při pojíždění
a nižších rychlostech, a na obou
stranách malé vstupy pro přímé
chlazení válců.
Výstup vzduchu z motorového
prostoru je žábry na obou
stranách.
Horní kryt má velká dvířka na kontrolu oleje, které slouží také
jako výdechový otvor chlazení v horkých dnech.
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Křídlo

Křídlo je lichoběžníkové s poloeliptickými koncovými částmi v místě křidélka a kolmou
odtokovou hranou. Klasický hlavní nosník v 25% hloubky profilu, s pásnicemi
složenými z pultrudovaných uhlíkových profilů, je převislým koncem vetknut a
uchycen dvěma čepy do kanálu v centroplánu trupu.
Na zadním pomocném nosníku jsou závěsy vztlakových jednoštěrbinových klapek
zabírajícíh 60% rozpětí.
Integrální palivové nádrže (2x50/75 litrů) jsou umístěny mezi hlavním a zadním
nosníkem křídel – s palivoměry, vstupy a vratnou větví vyústěnou na kořenovém
žebru, odkalováním, a odvzdušněním nádrže vyvedeným do posledního závěsu
klapek. Na náběžné hraně koncového oblouku je křídlo volitelně vybaveno
integrálními pozičními světly.
Křídlo lze demontovat pro přepravu po vyjmutí dvou hlavních a jednoho zadního čepu
křídla, odpojením náhonu klapek, křidélek, palivových hadic a konektoru elektriky.

7.1.5.

Křidélka

40% diferenciální křidélka uhlíkové skořepinové konstrukce, jsou zavěšeny na třech
uhlíkových pantech na vrchní straně skořepiny křídla, náhon je na kořenovém
žebru, a mají aerodynamické odlehčení automatickými ploškami.

7.1.6.

Klapky

Uhlíkové skořepinové Fowlerovy klapky jsou zavěšeny na třech závěsech spojených
se zadním pomocným nosníkem a ovládány náhonem na první páce (kořenovém
žebru).
Systém elektrických klapek má výchylky 20° (vzlet), 30° (krátký vzlet/přistání), a 40°
(přistání).

7.1.7.

Stabilizátor

Šípový stabilizátor uhlíkové sendvičové konstrukce, s průběžným zadním a
pomocným předním nosníkem, má závěsy výškovky na horní straně potahu, za
nosníkem, a je uchycen ve dvou závěsech ke kozlíku zadní části trupu, v místě
zadního nosníku kýlu, a jednom závěsu na poslední přepážce trupu (kozlíku).

7.1.8.

Výškovka

Dělená výškovka je zavěšena na stabilizátor prostřednictvím 3 závěsů na vnitřní
horní straně potahu. Levá výškovka je vybavena elektrickou vyvažovací ploškou.

7.1.9.

Směrovka

Směrovka uhlíkové skořepinové konstrukce je závěšena na 2 závěsech a řízena
pákou na kořenovém žebru lany.

7.1.10. Lak, nátěr vnějších povrchů letounu
Nátěr je proveden bílým dvousložkovým polyuretan akrylovým vrchním lakem.
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PODVOZEK

Tříkolý zatahovací podvozek
s řiditelným 13x4" předním kolem a
14x4” hlavními koly Beringer
opatřenými hydraulickými diskovými
brzdami.
Příďový podvozek, zavěšený
v šachtě za požární stěnou je
zatahován dozadu, hlavní
podvozek, zavěšený mezi konci
nosníků centroplánu je zatahován
k sobě - do centroplánu a střední
části trupu.

7.2.1.

Příďový podvozek

Prvky nohy příďového podvozku jsou svařované
z ocelových trubek a plechů, vidlice příďového kola je
uhlíková. Noha podvozku je vybavena dvěma
maznicemi zavedenými do bronzových kluzných
ložisek. Je řiditelná – otáčí se po dotyku s pákou řízení
směrovky v samomazných ložiscích SKF na trianglu,
uchyceném v samomazných ložiscích SKF do šachty
podvozku.
Ve vytaženém stavu je noha příďového podvozku
držena zlamovací vzpěrou, zajištěna dvěma plynovými
vzpěrami.
Pružení podvozku je zabezpečeno kompozitní pružinou.
PŘEDNÍ NOHA je ve vysunuté poloze řízena od vratné páky pedálů řízení
směrovky a vybavena dorazy limitující maximální výchylku.
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Hlavní podvozek

Prvky hlavního podvozku jsou svařované z ocelových trubek a plechů, noha i
kývačka hlavního podvozku jsou pro dosažení dostatečné pevnosti i pro 600kg
max. vzletové hmotnosti kalené. Nohy hlavního podvozku jsou zavěšeny ve dvou
konzolách s kloubovými ložisky SKF mezi nosníky centroplánu, a zatahovány
směrem k trupu - do podvozkových šachet v centroplánu.
Nohy jsou vybaveny bronzovými kluznými ložisky s maznicemi v místech max.
mamáhání.
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Pružení podvozku je zabezpečeno tlumiči sestavenými z tlumících bloků EFFBE,
zavěšenými mezi kývačku a kořenové žebro centroplánu kardanovým závěsem.
Ve vytaženém stavu jsou nohy podvozku drženy zlamovacími vzpěrami, jištěnými
v mrtvé poloze pneumatickými vzpěrami a pružinami.
Kola hlavního podvozku jsou typu Beringer s pneumatikami SAVA 14x4,
instalovány jsou hydraulické diskové brzdy Beringer.

7.2.3.

Vysouvání a zatahování podvozku

Přední podvozek je zatahován samostatnou elektromechanickou vzpěrou
LINAK LA12.
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Vysouvání a zatahování hlavního podvozku je provedeno systémem ocelových
lanek ∅2,5 mm vedených kladkami a spojených vahadlem s elektrickou vzpěrou
LINAK LA 30. Doba zatažení podvozku je přibližně 15s, vysunutí 10 s.
Vzpěra je umístěna v podlaze zadního pilotního prostoru, přístupná
ze zavazadlového prostoru.
JIŠTĚNÍ: Podvozkové nohy jsou v zasunuté poloze jištěny samosvorností
elektrické vzpěry, v otevřené poloze dojdou nohy podvozku silou pneumatických
vzpěr, pružin a vlastní hmotností na dorazy zlamovacích vzpěr, seřízené mírně za
mrtvou polohou.
Při otvírání podvozku se elektro vzpěra vysouvá a reguluje tak rychlost vysouvání
podvozku. Vypnutí vzpěry při vysouvání je zajištěno koncovými spínači na
zlamovacích vzpěrách zapojených paralelně.
Vzpěra je navíc vybavena bezpečnostními koncovými spínačemi.
Signalizace vytaženého podvozku i zataženého podvozku je odvozena od
koncových spínačů v šachtách podvozku (v centroplánu a šachtě předního
podvozku).
NOUZOVÉ VYSUNUTÍ PODVOZKU je provedeno odjištěním mechanických zámků
ovládaných bowdeny, s táhly ovládanými z místa předního pilota nezávislými pro
každou nohu.
V elektrickém obvodu vysouvání podvozku je instalován tlakový spínač napojený
na pitotstatický sytém, nastavený na 115 km/h. Toto opatření má zamezit
nechtěnému zasunutí podvozku na zemi. Tato pojistka nedovolí zasunutí podvozku
dříve, než dojde k dosažení rychlosti 115 km/h. Vysunutí podvozku není touto
pojistkou blokováno. Pro účely údržby je instalována na palubní desce zásuvka,
která tuto pojistku obchází. Současně je tento signál použit na varování zvukem a
blikáním příslušné LED diody v případě, když rychlost letu klesne pod 115 km/h a
kterákoliv podvozková noha není otevřena a zajištěna. Otevřenou a zamknutou
polohu zlamovacích vzpěr na všech třech nohách lze zkontrolovat vizuálně přez
okénka. Tato informace je nadřazená elektronické signalizaci, a pilot ji využívá
rutinně při kontrole vysunutého podvozku, nebo když je jakákoliv pochybnost o
funkci elektronického systému.
Vysouvání, zatahování a signalizace podvozku je řízena elektronickým modulem
navrženým na tento účel, umístněným za palubní deskou, na přepážce padáku
spolu s ostatními moduly elektroniky. Další součásti systému jsou blok relé, které
spínají napětí do serva hlavního podvozku, ovládací a signalizační panel na
přístrojové desce, združený s panelem ovládaní klapek, tlakový spínač nastavený
na sepnutí při 115 km/h – signál z něho používá řídící jednotka. V podvozkových
šachtách jsou bezkontaktní indukční snímače polohy poskytující informaci o
dosažení vysunuté a zasunuté polohy. Volitelně je ovládací a signalizační panel
také na zadní palubní desce, je s předním přepojen paralelně.
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SYSTÉMY ŘÍZENÍ

7.3.

Plné dvojí řízení se stranovými řídicími pákami na pravé straně kokpitu a pedály
vpředu stavitelné řiditelné oběma piloty. Ovladače klapek a zatahování podvozku
jsou na přístrojovém panelu, volitelně i na zadní palubní desce, ovladače přípusti
plynu, sytiče jsou pákové na levé straně kokpitu. Ovladač trimu výškovky je na
rukojetích kniplu, volitelně i ovladač trimu křidélek.

7.3.1.
1

2

Řízení výškovky
3

4

5

7

6

8

9

10

11

12

13

COMP-LET
design

V
Výškovka je řízena kniply, uchycenými v bloku ručního řízení – systémem pák a
táhel, napojených po rozdvojení na úrovni náběžné hrany stabilizátoru, na obě
páky rozdělené výškovky.

7.3.2.

Řízení křidélek

Křidélka jsou řízena stranovým
pohybem kniplů, otočně uchycenými
v bloku ručního řízení,
prostřednictvím systému duralových
táhel, svařovaných pák a vodítek,
uchycených v uhlíkových konzolách.
V kořenových částech mají křidélka
odlehčovací plošky vychylované
automaticky v opačném úhlu než
samotná křidélka. Na jedné
odlehčovací plošce muže být
volitelně instalováno servo trimu
křidélek.
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Řízení Směrovky

Směrovka je řízena lany v plastových kluzných trubkách, napojených na
náhonovou páku směrovky. Vzájemné propojení táhly na páky předního
podvozku umožňuje přímé ovládání letounu na zemi, které se automaticky
odpojuje při zatažení podvozku. Vpředu umístěné napináky jsou přístupné
z kokpitu a jsou předepnuty na 30 kg.
7.3.4. Klapky
Klapky jsou ovládány elektromechanickou vzpěrou LINAK LA12 umístěnou
pod levou opěrkou zadního sedadla, a pohánějící klapky krátkým táhlem u
kořenového žebra - přes torzní trubku s pákovými zakončeními v místě
prvního závěsu klapek. Systém je řízen elektronickým modulem: ovládací a
signalizační panel je na palubní desce, združený s panelem podvozku,
volitelně i na zadní palubní desce.
V elektrickém obvodě klapek, je nainstalován tlakový spínač, který
se nacházi pod palubní deskou. Je připojen k pitotstatickému systému, a je
nastaven na rychlost 130-135km/h. Při překročení této rychlosti systém
blokuje otevření klapek, když jsou otevřeny tak spouští alarm.
7.3.5. Trim výškovky
Vyvažovací ploška výškovky je ovládána
servem Ray Allen T2-10A umístěným v levé
výškovce, montovaným před nosníkem
- tak, aby jeho hmotnost fungovala zároveň
jako hmotnostní vyvážení.
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ELEKTRICKÝ SYSTÉM

Schéma elektrického systému je uvedeno v příloze - na konci přiručky.

7.5.

PALIVOVÝ SYSTÉM
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Odvětrání palivových nádrží přes venkovní závěsy klapek

POZOR:
Ucpání otvoru odvětrání palivové nádrže – napřiklad jeho
přelepení páskou - vede ke zborcení skořepin křídla
v místě nádrže, způsobeném podtlakem od palivového
čerpadla.
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KOKPIT - INTERIÉR A PŘÍSTROJE

Klasické přístroje, združený motorový přístroj MiniEIS, Efis OBLO

EFIS/EMS/GPS DYNON SKYVIEW + záložní združený přístroj OBLO
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USPOŘÁDÁNÍ
Přístup doprava otevíraným překrytem kabiny
Individuální výškově stavitelná kompozitní sedadla pro dva členy posádky za
sebou v uzavřené kabině mají nastavitelné hlavové opěrky a dvojici čtyřbodých
bezpečnostních pásů
Dvojí řízení s kniply na pravé straně (sidesticky), pedály řízení směrovky jsou
spojeny s ovládáním příďáku, a na levém panelu umístěné pákové ovládání
přípusti plynu, sytiče a otevírání lapače vzduchu pro pojíždění a starty v teplých
podmínkách.
Hydraulické brzdy hlavních kol Beringer jsou ovládány šlapkami na pedálech
předního pilota, parkovací brzdou a volitelně pákou centrální brzdy na zadním
sedadle. Přední pedály jsou stavitelné, koncovky odjišťovacích lan jsou po
stranách interiérových panelů.
Výdechy větrání jsou po stranách palubní desky
Ovládání klapek, zatahování podvozku a ovládání vrtule je na levé části přední
palubní desky. V případě hydrailicky stavitelné vrtule je páka ovládání pro
předního i zadního pilota vedle páky plynu.
Pravá část je využita pro volitené záložní přístroje, GPS, palubní zásuvku,
startér, magneta a hlavní vypínač
Ve středu panelu je přístroj EFIS/EMS (Dynon SKYVIEW, FLYMAP, Garmin),
jističe/vypínače.
Rádio, odpovídač jsou ve středu, nebo po stranách displeje, transpondér je
často ovládán z displeje
Ovládání trimu výškovky, tlačítko rádia a tlačítko odpojení autopilota je
umístěno na horní straně rukojetí kniplů
Ventil uzavírání palivových nádrží je umístěn na levé bočnici za pákou ovládání
připusti - s indikací množství paliva na EFIS/EMS displeji.
Před předním sidestickem je knoflík ovládaní topení a větrání
Před předním sedadlem na bočních panelech a středovém panelu jsou
madla nouzového otevření podvozku
V kořenech křídel a na středním panelu jsou průhledová okénka na vizuální
kontrolu zamčení vzpěr podvozkových noh
Za zadním sedadlem umístěný zavazadlový prostor je přístupný zevnitř
kabiny i zvenčí po odklopení bočních uzamykatelných zavazadlových dveří.
Standardně instalovaný vystřelovací záchranný systém Stratos M501 má dvě
nezávislé aktivační rukojeti pro každou sedačku, na předním i zadním sedadle
montovanou na středový tunel před sedačkou.
Pod loketními opěrkami jsou malé odkládací prostory
Volitelné vlekací zařízení s vypinačem TOST má madlo vypnutí na levé straně,
v nosníku vypinače je umístěná kamera, obraz je na části panelu EFIS/EMS,
případně na přidaném LCD panelu.
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ZADNÍ PŘÍSTROJOVÝ PANEL

Zadní přístrojový panel se odklápí spolu s kabinou, je volitelně osazen EFIS/EMS
displejem propojeným s předním
V případě plného instruktorského osazení jsou nainstalovány též paralelní
ovládače podvozku, klapek. Na středovém tunelu je startér, magneta, hlavní vypinač,
na levém panelu páka centrální brzdy pod pákou plynu.
Volitelně je na levé straně instalován paralelní panel ovládání rádia
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POHONNÁ JEDNOTKA
ROTAX 912 ULS 100HP motor s elektrickým startérem,
nerezovým výfukem s integrálním topením,
7.7.1.

Motor

Motor ROTAX® typ 912 ULS
necertifikovaný - 100 hp při 2380 ot/min vrtule

POPIS:
4-válcový
4-taktní
vodou/vzduchem chlazený plochý
motor

tlakové mazání se separátní 3 l
olejovou nádrží
na
obrázku 912 ULS 3 –DCDI s kompletním vybavením kompozitním rozvodem vzduchu, alternatorem a airboxem

2 CD karburátory
mechanické
čerpadlo

membránové

elektronické dvojité zapalování
elektrický startér
integrovaný reduktor
i = 2,273
(volitelně i=2,43)

POZOR:
Tento motor neodpovídá leteckým standardům dle ICAO (FAA, ÚCL).
Tento motor je určen jen k použití v experimentálních a ultralehkých
letounech (Sportovních Létacích Zařízeních).
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Technická Data:
výkony pro standardní podmínky (MSA/ISA)

Typ MOTORu

912 ULS D.C.D.I.

výkony
Max. 5 min.:

69,0 kW (95,0 hp)
při 5 500 ot/min
73,5* kW (100,0* hp) při 5 800 ot/min

moment
maximální otáčky:
vrtání:
zdvih:
zdvihový objem:
kompresní poměr:
zapalování:
časování zapalování:
svíčky:
výkony generátoru:
napětí:

128 Nm
při 5 100 ot/min
5800 ot/min
84,0 mm
61 mm
1352,0 cm3
10,5:1
DUCATI dvojité CDI
4° do 1000 ot/min / nad 26°
ROTAX part no. 297 940
250 W DC při 5 500 ot/min
13,5 V

PROVOZNÍ NÁPLNĚ:
Palivo:
Olej:
chladící kapalina:

Natural 95 / min. RON 95* - min. AKI 91*
nebo AVGAS 100 LL
API SF nebo SG, při 100LL ne syntetický olej
50% BASF Glysantin-Antikorrosion / 50% voda

HMOTNOSTi - motor:
standard motor s převodovkou i=2,43

56,6 kg (124,8 lb.)

chladič oleje 886 029
radiator 995 697
kluzná spojka
palivové čerpadlo vč. Instalovaného potrubí
vakuové čerpadlo
externí alternátor 40 A/ 12 V DC
usměrňovač

0,5 kg
1,0 kg
1,0 kg
0,2 kg
0,8 kg
3,0 kg
0,1 kg
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VRTULE

SHARK je standardně vybaven :
- 3-listou na zemi stavitelnou vrtulí DUC SWIRL,
- dvoulistou za letu elektricky stavitelnou vrtulí Neuform TXR2-V-70
- za letu elektricky stavitelnou vrtulí Woodcomp SR 3000 2WN
- nebo hydraulicky za letu stavitelnou Woodcomp KW 20W :
7.8.1.

DUC SWIRL 3 listá
s průměrem 1680mm

na

zemi

stavitelná

vrtule

Hmotnost kompletní 3 listé vrtule je 4,5 kg. Použitý uhlíkový střed je stejný
jako u vrtule DUC FC WINDSPOON, dovoluje snášet velké namáhání.

Tato vrtule je jednoduchá, lehká, robustní, díky nerezové náběžné hraně
také odolná. Dosahuje vysoké cestovní rychlosti, ale na vzlet je méně účinná
než vrtule stavitelné za letu. Není proto vhodná na používání na krátkých
travnatých letištích. Nastavení listů je pracnější, doporučený úhel je 24º.
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Woodcomp SR 3000 2W dvoulistá za letu elektricky
stavitelná vrtule

CHARAKTERISTIKA:
SR 3000 / 2 - je dvoulistá, za letu elektricky stavitelná letecká vrtule smíšené
konstrukce, určená pro motory Rotax 912 UL, Rotax 912 ULS i Rotax 914
Průměr vrtule je 1600 nebo 1700mm.

Úhel nastavení listů je přestavován servomotorkem ovládaným z kabiny a může být
plynule měněn v rozsahu od minimálního úhlu, určeného pro vzlet, až po maximální
úhel.
Constant Speed:
Ovládání vrtule v kabině je zajištěno elektronickým regulátorem, umožňujícím nastavit
požadované otáčky vrtule, které tento systém automaticky udržuje při změnách
režimů letu. V tomto případě se vrtule chová jako vrtule stálých otáček – tzv. Constant
speed.
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VRTULOVÉ LISTY – KONSTRUKCE
DŘEVOKARBONOVÉ (černé) LISTY S PLASTOVOU NÁBĚŽNOU HRANOU

Vrtulové listy s dřevěným jádrem a karbonovým povrchem, náběžná hrana listu
vrtule je odlita z velice odolného plastového materiálu, který slouží jako ochrana
náběžné hrany proti písku, malým kamínkům, vodě a dalším vlivům, které
poškozují listy vrtule.

7.8.3.

Woodcomp KW 20W dvoulistá za letu hydraulicky
stavitelná vrtule

CHARAKTERISTIKA:
KW 20W je dvoulistá, za letu hydraulicky stavitelná letecká vrtule smíšené
konstrukce, určená pro motory Rotax 912 UL, Rotax 912 ULS i Rotax 914
Průměr vrtule je 1700mm.
Vrtule má totožné listy s SR3000 2W, proto jsou výkony stejné.
Stavění vrtule zajišťuje hydraulický regulátor, který získává tlakový olej z olejového
okruhu letadla - a přez dutou hřídel reduktoru ho podle potřeby přepouští k pístu
stavjejícímu listy vrtule. Regulátor udržuje konstatní otáčky nastavené pákou ovládaní
vrtule umístěnou pod pákou plynu.
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Neuform TXR2-V-70

Dvoulistá elektricky za letu stavitelná vrtule s kompozitními listy. Listy jsou
vyrobeny ze skelného kompozitu, jsou duté. Krček je duralový. Náběžná
hrana vnější části listu je vyrobena jako odlitek z plastické hmoty s lepší
odolností proti abrazi. Servo ovládající úhel nastavení listu je umístěn na
reduktoru, přez páku tlačí táhlo procházející hřídelem reduktoru. Na
konzole serva jsou umístěny dorazy a mikrospínače na nastavení
maximálního a minimálního úhlu náběhu. Minimální úhel se ještě nastavuje
jako mechanický doraz distančními podložkami při monáži vrtule. Ovládání
nastavení listu zabezpečuje elektrický konstant speed regulátor FLYBOX.
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ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

Shark je standardně vybaven záchranným systémem Stratos/Junkers Magnum
501 se dvěma aktivačními rukojeťmi.

7.9.1.

Popis záchranného systému Stratos / Junkers
Magnum 501
Vrchlík padáku je vytažen speciálně navrženým raketovým motorem. Čas
potřebný k jejich odpálení se pohybuje od 0,6 do 1,2 sekundy, v závislosti
od typu systému a teploty vzduchu. Raketový motor je umístěn v raketnici.
Po aktivaci táhla v kabině je pohyb mechanicky přenesen bowdenem
k zápalníku, který aktivuje dvě zápalky - a ty zažehnou náplň raketového
motoru. Po zažehnutí raketa vyletí z letadla. Tažné lano rakety uvolní
uzávěr kontejneru s padákem, padák je vytažen z kontejneru, poté je vak
padáku odhozen a vrchlík padáku se naplní vzduchem.
Technická data:
Hmotnost
Rozměry
Raketový motor
Plocha vrchlíku
Počet lan
Max. zatížení
Max. rychlost
Přebalovací interval
Doba hoření
Celkový impuls při 20ºC
Mechanické dvojí zapalování

9,65kg
360x245x200mm
Magnum 450
86m2
32
475kg
300km/h
6 let
0,6 sekundy
0,303kNs

21,3lbs
14,2x9,7x7,9in
926sqft
1050lbs
187mph

Minimální výška použití je doporučena 200m, ale jsou zaznamenány
případy úspěšného použití i z výšky méně než 80m. Závisí to také od
horizontální a vertikální složky rychlosti. Životnost systému je 18 let, když
je každých 6 let vykonána revize a přebalení.
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Aktivační mechanismus :
Je vyroben z leteckého kabelu s Teflonovým potahem a kovového
bowdenu. Aktivační rukojeť má dvojí bezpečnostní mechanismus pro
zamezení náhodnému odpálení a zámek k uzamčení mechanismu pro
uskladnění a transport. Mechanismus je navržen tak, aby kladl minimální
odpor vůči aktivačním silám za všech montážních podmínek, a tento odpor
zůstává minimální po celou dobu životnosti systému.
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7.9.2. Zástavba záchranného systému
Raketa a padák záchranného systému jsou umístěny mezi požární stěnou
a palubní deskou.
Dva přední pásy záchranného systému jsou uchyceny k horním úchytným
bodům motoru, zadní popruh je tažen pod levým okrajem rámu kabiny
k závěsu na rámu kabiny vepředu zavazadlového prostoru. Při aktivaci
záchranného systému dojde k roztříštění krytu padáku v definovaných
lomových hranách a k vytržení zadního pásu z povrchu trupu pod levým
okrajem rámu kabiny.
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VLEČNÝ SYSTÉM

Neni použito.
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POZIČNÍ SVĚTLA

Letoun může být volitelně vybaven pozičními a navigačními zábleskovými
světly. Ty jsou vyrobeny z průsvitné zalévací hmoty s vsazenými
výkonnými LED diodami, jsou zapuštěny v ploše.
Poziční světla svítí neustále, jsou dodrženy vyzařovací úhly a barvy podle
předpisu, zábleskové světla jsou navržena tak, aby bylo minimálně jedno
světlo viditelné z jakékoliv polohy kolem letounu.
Světla jsou umístěna v koncových obloucích křídel – levé červené, pravé
zelené, na konci kýlu bílé, v odtokovce směrovky bílé.

7.12.

PŘISTÁVACÍ SVĚTLO

V dolním motorovém krytu je volitelně umístěno přistávací světlo z LED
reflektoru.
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ELT

ELT (AMERIKING 406, ACK E-04 případňe jiná značka) je instalován
volitelně.
ELT jednotka je umístěna na konzole za zadní přepážkou zavazadlového
prostoru, přístupná přes kryt zadní přepážky.
V přepážce je průhledové okénko, aby se dal jednoduše zkontrolovat stav
ELT.
Anténa je připevněna na vrchu ze zadní strany přepážky zavazadlového
prostoru, drát antény je vysunut nad povrch trupu.
Na přístrojové desce je umístěn ovladač ELT.
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AUTOPILOT

Letoun je volitelně vybaven dvouosým autopilotem. Řídicí systém je
integrován v moderních EFIS/EMS jednotkách. Servo výškovky je
umístěno za zadní batožinovou přepážkou, servo křidélek před
nosníkovým kanálem centroplánu. Systém se zapíná přes samostatný ETA
spínač/pojistku, ovládá a programuje se přes displeje EFIS, buď zadaním
kurzu z výšky anebo sleduje naplánovanou trasu podle GPS.
Vypínací tlačítka jsou umístěny na obou řídících pákách.
Detailní popis systému je potřebné nastudovat z manuálu výrobce.

Servo výškovky
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8. MANIPULACE S LETOUNEM A
ÚDRŽBA
8.1 DEMONTÁŽ KŘÍDLA
Demontáž křídla umožňuje zmenšení nároků na hangárování letounu (pod
2,5m šířky) nebo jeho transport.

Demontáž křídla

Procedura demontáže:
- Vysunutí vztlakových klapek pozice III (přístup k čepům na zadním
nosníku)

-

Demontujte klapky
Odstraňte těsnící pásku ze spáry mezi trupem a křídlem
Rozpojení řízení křidélek pod sedačkou a náhonů klapek – levý,
pravý
Odjistit a demontovat čep zadního závěsu křídla
Odjistit a demontovat čepy 2 hlavních závěsů křídla
Odpojit palivové hadice
Odpojit kabel od senzoru palivoměru
Odpojit hadice pitotstatického systému
Vytáhnout pahýly křídel z centroplánu
Zajistěte křídla pomocí hangárovacího / transportního přípravku.
8.1.1

Demontáž vztlakových klapek

Před demontáží křídel proveď demontáž vztlakových klapek, aby se zpřístupnil
zadní závěs křídla a napojení náhonu klapek. Odstraň tři čepy ze závěsů
klapek a jeden z kořenového žebra od ovládání klapek.
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8.1.2 Rozpojit náhony řízení křidélek
Rozpoj táhla řízení křidélek pod sedačkami na levé a pravé straně.
8.1.3 Demontovat čep zadního závěsu křídla
Odjisti a uvolni (demontuj) čepy zadních závěsů křídla (přístupné po
odklopení klapek).

8.1.4 Demontovat čep hlavního závěsu křídla
Odjisti a uvolni (demontuj) oba čepy hlavního nosníku křídla (přístupné
z šachty otevřeného podvozku). Je možné použít přípravek – inerční
kladivo.
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Odpojit palivové hadice a kabely palivových
senzorů

8.1.6 Vytáhnout pahýly křídel z centroplánu
S rozpojenými prvky řízení křidélek a závěsy křídla a uvolněnými
závěsy může být křídlo demontováno vytažením z pouzdra centroplánu
– tahem směrem od osy letounu ven.
8.1.7 Odpojte hadice pitotstatického systému
Dříve než úplně vysunete nosníky křídla z nosníkového kanálu, odpojte
hadice pitotstatického systému.
8.1.8

Zajistěte křídla pomocí hangárovacího
(transportního) přípravku.
Opakuj tutéž proceduru s druhým křídlem.

8.2 DEMONTÁŽ STABILIZÁTORU
Podobě jako křídlo lze sejmout stabilizátor.
- odlepit pásku kryjící spáry
- odpojit táhla od výškových kormidel
- vytáhnout zajišťovací špendlík a vyšroubovat zadní
korunkovou matici
- vytáhnout konektor ovládaní serva trimu výškovky
- vychýlit směrovku na stranu
- tahem dozadu vysunout stabilizátor z čepů a ložisek
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8.3 PARKOVÁNÍ A KOTVENÍ
8.3.1 Obecně
Vždy zabezpeč letoun, když jej zaparkuješ! Je doporučeno ukotvit
letoun v horších povětrnostních podmínkách, nebo když letoun
opouštíte na delší dobu bez hlídání (přes noc, a pod.)
Pozemní vybavení :
- ochrana pitot-statické sondy
- zabezpečovací set pro kotvení
- plátěné potahy zasklení kabiny, příp. křídla
8.3.2 Ochrana pitot-statické sondy
Sonda pitot-statického systému musí být při parkování chráněna proti
profouknutí nasazeným ochranným krytem. Kryt je opatřen rudým
praporkem.
8.3.3 Kotvení
Set kotvení letounu sestává z:
- 3 kotvící šrouby
- 2 dlouhé, 1 krátké kotvící lano
- 2 křídlové šrouby s okem M8
kotvící šrouby by měly být zašroubovány do země a letoun by měl být
ukotven kotvícími lany dle následujícího obrázku:
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8.4 HANGÁROVÁNÍ, POZEMNÍ MANIPULACE
Přesun letounu během hangárování, parkování atp. je doporučeno tlačením
prázdného letounu.
Je možné použít tažnou tyč zasunutou do osy předního kola.
Některé povrchy letounu jsou zesíleny přidanými vrstvami uhlíkových tkanin,
aby se zamezilo promačkávání povrchu při pozemní manipulaci:
-

přechod trup-kýl, kruh s rádiusem 350 mm, kde se tlačí trup dolů, aby
se zvedlo přední kolo
náběžná hrana kýlu do výšky 500 mm, 100 mm na strany
vršek náběžné hrany křídel v šíři 200 mm
vršek náběžné hrany stabilizátoru v šíři 150 mm
okolí palivových hrdel
nášlapná plocha na levém centroplánu
z tohoto důvodu byl zesílen celý horní povrch křídel, avšak jeho
odolnost je stále limitována
vrtulový kužel byl zesílen
vrtulové listy se dají použít na tažení – ne za konce, při kořeni

VAROVÁNÍ – povrch letounu má z důvodu hmotnosti minimální
tloušťku uhlíkových tkanin. Pod uhlíkovou tkaninou je vrstva PVC pěny
s poměrně nízkou tlakovou pevností a tuhostí. Už tlak rukou může
způsobit promáčknutí povrchu, které je náročné na opravu.
Nutný je citlivý přístup při pozemní manipulaci.
VAROVÁNÍ – na zvedání letounu kvůli servisním pracím na podvozku
jsou určeny zvedací body – kování na přední straně kanálu trupového
nosníku. V případě potřeby zvednutí letounu za křídla je nutná zvýšená
pozornost – opěrná plocha by měla být dostatečně velká a je potřeba,
aby zvedání bylo přesně v místě hlavního nosníku křídla, nejlépe při
kontrolním otvoru páky křidélek. Jinak muže hrozit zlomení panelu
skořepiny křídla, či jeho promáčknutí.
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Schéma zesílených ploch na pozemní manipulaci

8.5 VLEČENÍ
Vlečení letounu za automobilem není povoleno.

8.6 TLAK V PNEUMATIKÁCH
Přední kolo podvozku
13x4 - 3,5 bar
Kola hlavního podvozku 14x4 - 3 bar +/- 0,3
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9. DODATKY
-

seznam vybavení letounu
protokol o vážení
protokol o výchylkách kormidel
protokol o nivelaci
protokol o záletu

MANUÁLY – podle vybavení letadla:
-

manuál motoru

-

manuál stavitelné vrtule

-

EFIS / EMS manuál

-

Manuál záchranného systému

-

Manuál ELT

-

Manuál OBLÓ, záložní EFIS

-

Manuál VHF rádio

-

Manuál transpondér

Strana 9-1

Letová příručka

UL letounu

DEFINICE PALUBNÍ DESKY letounu v. č.
LETOVÉ PŘÍSTROJE:
PŘÍSTROJ

OZNAČENÍ

VÝROBNÍ ČÍSLO

OZNAČENÍ

VÝROBNÍ ČÍSLO

1
2
3
4
5
GPS
KOMUNIKACE:
PŘÍSTROJ

11
12
13
14
PŘÍSTROJE POHONNÉ JEDNOTKY:
PŘÍSTROJ

OZNAČENÍ

21
22
23
24
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SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ:
31
32
33
34

Zástavba záchranného systému:
typ:
výrobce:

instalováno dne:
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ELEKTRICKÝ SYSTEM
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