Prihvaćanje sustava
bespilotnog zrakoplova
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Lista vrednovanja zahtjeva
referenca (KLASA):

UP/I 343-05/YY-01/___

referenca
iCross:

____/YY

Prihvatljivo (da/ne):

/

Podatci o zrakoplovu

Graditelj:
(fizička osoba/organizacija)

Voditelj gradnje - osoba za
kontakt s HACZ:
Vrsta zrakoplova:
(avion, helikopter, žiroplan,
padobran s motorom,
balon, zračni brod, jedrilica)
Naziv sustava bespilotnog
zrakoplova:
(tip i model)
Oznaka sustavu dodijeljena
od graditelja odnosno
proizvođača:
(tzv. serijski broj)
Period trajanja gradnje:

Prihvaćanje sustava bespilotnog zrakoplova

Prilozi zahtjevu za
prihvaćanje istraživačkog,
eksperimentalnog i
znanstvenog zrakoplova:
(reference)

AIRW-FRM-029-02-02

1. Primjerak Dnevnika gradnje zrakoplova koji mora sadržati:
a) podatke iz programa gradnje sustava bespilotnog zrakoplova;
b) skice, mjere, vrste materijala i datum izrade dijelova i podsklopova zrakoplova,
rezultati izvršenih ispitivanja i važnija zapažanja;
c) podatke o upotrijebljenim alatima, mjernim uređajima i dr.;
d) zapažanja zrakoplovnih stručnjaka i zrakoplovnih kontrolora;
e) skice i postupke izrade i mjere izrađenih glavnih sklopova;
f) sheme i objašnjenje rada sustava upravljanja zrakoplovom i telekomunikacijske
opreme
g) rezultate izvršenih funkcionalnih proba komandi, motora, upravljanja
zrakoplovom, telekomunikacijske opreme i drugih sustava na zrakoplovu;
h) druge podatke koje graditelj, zrakoplovni stručnjak i kontrolor smatraju bitnim.
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2. Program ispitivanja sustava bespilotnog zrakoplova izrađen ili ovjeren od ovlaštene
organizacije ili zrakoplovnog stručnjaka,
3. Zapise o ispitivanjima u svrhu dokazivanja sukladnosti zrakoplova sa primjenjivim
zahtjevima za plovidbenost:
a) ispitivanjima čvrstoće,
b) mjerenju položaja težišta,
c) ispitivanjima na tlu,
d) ispitivanjima sustava upravljanja zrakoplovom i telekomunikacijske opreme
4. Proračune i analize - iznimno, u slučaju detaljne projektne dokumentacije zrakoplova
te provedene opsežne računske provjere.
Napomene

referenca (KLASA):
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____/YY

Preporuka za prihvaćanje sustava bespilotnog zrakoplova

Organizacija koja daje preporuku:
Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo

Datum:

Preporučio:

Potpis:

Organizacija koja prihvaća sustav bespilotnog zrakoplova:
Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo

Datum:

Prihvatio:

Potpis:
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