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*Faget ikke indeholdt i dette kursus. Kurset tages enten sideløbende med de øvrige fag eller efterfølgende. Faget har sin egen specielle
prøve, som foregår i forbindelse med afholdelse af prøve i radiokursus N-Beg.

Kompendiet er udarbejdet ifølge kravene i eu-forordning 1178/2011 del FCL.
Der afholdes teoriprøve i alle ovennævnte fag, undtagen fag nr. 4 (jf. ovenstående).
Der er 16 spørgsmål og 35 minutter til besvarelsen - i hvert fag. Man skal have mindst 75% rigtige (12 svar)
for at bestå den enkelte prøve. Alle prøver skal være bestået inden for 18 måneder fra først beståede prøve.
Gyldigheden af bestået teori er 24 måneder, hvilket betyder, at man har 24 måneder efter sidste beståede
teoriprøve til at færdiggøre den praktiske skoling.
Før man kan få lov at flyve solo, skal man have bestået fag 4 og have erhvervet sig N-beg- radiocertifikatet.

Rækkefølgen i materialet er som EASA-syllabus foreskriver.
Vi anbefaler imidlertid, at du starter med afsnittet 8 Generel viden om luftfartøjer. Derefter kan med fordel
læses afsnittene 5, 6 og 7. Afslut med afsnit 9 Navigation.
For at få mest muligt ud af afsnittene 7 (Flyvepræstation og) planlægning samt 9 Navigation anbefaler vi,
at du sidder med VFG, ICAO-kort Danmark samt målegrej og navigationscomputer. VFG’en er også at
anbefale til Love og bestemmelser (vi forhandler målegrej og navigationscomputer).

Har du kompendiet som led i Midtjysk Flyveskoles distance-learning program, har du adgang til følgende, som
du vil støde på undervejs i kompendiet:
-

Korte videoer om udvalgte dele af stoffet markeres med:
- klik på billedet: se videoen
Opgaver til det læste stof markeres fx med: opgavesæt VFR-flyvning - klik på linket: åbn opgaven

-

On-line multiple-tests med svar- respons:
Når du ser Midtjysk Flyveskoles logo (kan se ud som dette:),
Klik på linket til den test på www.classmarker.com som logoet foreskriver (her Navigation 3)

Kompendiet er undervisningsmateriale lavet af undertegnede.
Kompendiet eller dele heraf må ikke bruges til undervisningsbrug eller på hjemmesider uden undertegnedes skriftlige
tilladelse (fx via mail).

Held og lykke med materialet
 2015 Henning Andersen
Midtjysk Flyveskole, info@midtjyskflyveskole.dk
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1.1 Indledning

W

Luftfartsret / Love og bestemmelser 1

Dette kapitel omfatter de bestemmelser og principper, der er gældende for luftfart i dansk
luftrum. Grundlaget for disse er Lov om luftfart. Det er Trafikstyrelsen og Ministeriet for
Offentlige Arbejder, der efter denne lov udstikker de nærmere gældende regler.

1.2 ICAO, EASA og national lovgivning om luftfart
ICAO
Danmark er, som de fleste lande, medlem af ICAO (International Civil Aviation Organisation).
Medlemslandene i ICAO vedtog for mange år siden Chicago Konventionen. Den består af ca. 100
dele, såkaldte artikler og annekser. Nogle af dem kommer vi ind på i det følgende.
Konventionen skal bl.a.:
-

Sikre en kontrolleret og sikker vækst for civilflyvning over hele verden

-

Fremme fly-design og drift af fly til fredelige formål

-

Fremme trafikregulering og lufthavnsanlægsfaciliteter

-

Promovere flysikkerhed internationalt

-

Respektere de enkelte medlemslandes suverænitet*

* de enkelte medlemslandes ”suverænitet” betyder i praksis, at medlemslandene med deres underskrift anerkender, at hver stat har fuld
og eksklusiv suverænitet over luftrummet over landets territorium (landområder og territorial farvand).

De vedtagne annekser og ”documents” danner grundlag for de enkelte landes luftfartslovgivning.
Om civile, stats og rutefly står der bl.a.:
Artikel 3: Civile og statsfly
a) Konventionen gælder kun for civile fly og ikke for statsfly
b) Luftfartøjer, som bruges militært eller af toldmyndigheder eller politiet, er pr. definition statsfly
c) Intet statsfly fra et medlemsland må overflyve et andet medlemslands territorium uden forudgående
aftale
Artikel 5: Rutefly
a) Man er enige om, at fly, som ikke er rutefly, frit skal kunne flyve over eller lande i et andet
medlemsland uden at skulle have forhåndstilladelse.
b) Hvis det drejer sig om ruteflyvning, skal der foreligge en aftale de enkelte lande imellem
Det kræves, at fly som overflyver en anden stats territorium, medfører en pilot - så ikke noget med herreløse
fly (eller dameløse).

Som medlemsland har man en forpligtelse til at offentliggøre de nationale undtagelser og
afvigelser, man har i forhold til ICAO standardreglementet. I Visuel Flight Guide (VFG) for Danmark
er de danske undtagelser fra ICAO-standarder nævnt.
Påtænker du at flyve til et andet ICAO medlemsland, skal du informere dig om de undtagelser, der
gælder i det pågældende land. Det kan du f.eks. gøre ved hjælp af Jeppesen Air manualer.
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EASA
Med hensyn til certificeringsbestemmelser har Danmark og visse europæiske lande lavet et fælles
regelsæt (også med nationale undtagelser). Det går under betegnelsen EASA (European Aviation
Safety Agency).
Lov om Luftfart og Trafikstyrelsen
I Danmark baserer lovgivningen sig på ”Lov om Luftfart ”, som er lov nr. 252 af 10. juni 1960. Den
nyeste udgave er nr. 1036 af 28 august 2013.
Lov om luftfart bemyndiger ministeren for offentlige arbejder til at udfærdige ministerielle
bekendtgørelser. Disse underskrives af trafikministeren. Den bemyndiger også Trafikstyrelsen til at
udfærdige Bestemmelser for civil Luftfart - det vi kalder BL’er. BL’er opdeles efter et
nummersystem. Fx er BL 1.1 bestemmelser vedr. vedligeholdelse af fly, BL 7.1 er bestemmelser
om lufttrafikregler.
På Trafikstyrelsens hjemmeside:
http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Luftfart/Luftfartslovgivning/National-lovgivning/Bestemmelser.aspx
er der mulighed for at finde alle BL’er.

1.2.1 Nationalitet og registrering af fly
Danske fly er forsynet med kendingsbogstaver. Fx OY-CTZ
De to første bogstaver OY betyder, at flyet er dansk. CTZ er registreringsbogstaverne.
Kendingsbogstaverne påføres flykrop og/eller vinger og skal have bestemte mål, så man kan
aflæse dem fra en given afstand.
Derudover skal flyet være forsynet med et metalskilt, som ikke korroderer eller smelter i tilfælde af
en brand. Herpå skal registreringen være præget i metallet.
Man får udstedt et registreringsbevis, som skal medbringes under flyvning. Samtidigt indføres flyet
i det danske nationalregister.
Et krav for at et luftfartøj kan registreres i Danmark er, at det har et luftdygtighedsbevis, som er
udstedt af Trafikstyrelsen, alternativt godkendt af Trafikstyrelsen. Krav fremsat af trafikministeren
vedr. støj og andre gener skal desuden være opfyldte.

1.2.2 Krav til udstyr i flyvemaskiner
Krav til udstyr i alle flyvemaskiner:
1. Typegodkendte seler (skulder og lænde) for forsæder
2. Et sæde for hver passager, der er 2 år eller ældre
3. En typegodkendt lændesele for hvert passagersæde
4. Godkendt fastgørelsesanordning for hvert barn under 2 år (barnet må dog ved
privatflyvning holdes af voksen, men ikke være spændt i samme sele som voksen).
5. Et skilt på stolerygge, som med billede eller tekst fortæller, at man skal være fastspændt
med sikkerhedsbælte, når man sidder i stolen.
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6. Førstehjælpsmateriel
7. Håndildslukker
8. Tydelig afmærkning af last- og bagagerum med maksimal tilladelig last
9. Afmærkning af brændstofpåfyldningsåbninger med tekst, der angiver den godkendte
brændstoftype og mængden af anvendeligt brændstof i tanken
10. Et sæt reservesikringer, hvis smeltesikringer er anvendt
11. Lys, der bæres af flyvemaskiner i luften og på vand, skal opfylde kravene i bilag E til
BL1-12
Krav til fly der anvendes til VFR Dag flyvning:
12. Fartmåler
13. Trykhøjdemåler
14. Et magnetisk kompas

1.2.3 Definitioner
ACC (Area Control Centre) - Kontrolcentral
AFIS (Aerodrome Flight Information Service) – Flyvepladsflyveinformationstjeneste
AGL (Above Ground Level) – Højde over terræn
AIP

(Aeronautical information publication) – Publikation udgivet af en stat eller efter
bemyndigelse af en stat og indeholdende sådanne oplysninger af varig natur, som
er af væsentlig betydning for luftfarten.

Alarmeringstjeneste

En tjeneste, der har til opgave at underrette henholdsvis
kontrolcentral eller flyveinformationscentral og redningscentral
om luftfartøjer, der har behov for eftersøgnings- og
redningstjeneste, samt i nødvendigt omfang at assistere disse.

ATC (Air Traffic Control Service) – Flyvekontroltjeneste
Flyvekontoltjenesten har til opgave:
a) at forebygge sammenstød mellem luftfartøjer
b) at forebygge sammenstød på manøvreområdet mellem
luftfartøjer og hindringer – at fremme og regulere lufttrafik
ATS-myndighed Den myndighed, der af vedkommende stat er udpeget som ansvarlig
for, at der udøves lufttrafiktjeneste i et bestemt luftrum.
Beredskabsfase En situation, hvor der næres frygt for et luftfartøjs og de
ombordværendes sikkerhed. Kodebetegnelse ALERFA
BL

Bestemmelser for civil luftfart – Danmark

CTA (Control Area Kontrolområde - kontrolleret luftrum strækkende sig opefter fra en
fastsat grænse over jordens / vandets overflade.
CTR (Control Zone) Kontrolzone - kontrolleret luftrum strækkende sig opefter fra
jordens / vandets overflade til en øvre, fastsat grænse FIR
(Flight Informations Region) – Flyveinformationsregion - afgrænset luftrum,
indenfor hvilken der udøves flyveinformations- og alarmeringstjeneste.
FIS (Flight Information Service) – Flyveinformationstjeneste
Flyvesigtbarhed Sigtbarheden fremefter fra cockpittet i et luftfartøj under flyvning.
Forplads

Et på en landflyveplads afgrænset område, som er beregnet til luftfartøjers
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ophold under optankning eller afsætning af passagerer eller gods, tankning,
parkering eller vedligeholdelse
Forventet afgangstidspunkt (Estimated off block time) – Tidspunktet, på hvilket
luftfartøjet forventes at påbegynde udkørsel til start.
Godkendt flyveplads En flyveplads, der af Statens Luftfartsvæsen er godkendt til en
særlig aktivitet.
Gældende flyveplan Flyveplanen inklusive eventuelle ændringer, fremkommet ved
senere klareringer.
IAS (Indicated Air Speed) – Indikeret flyvehastighed
IFR (Instrument Flight Rules) – Instrumentflyvereglerne
Indhentende luftfartøj Et luftfartøj, der nærmer sig et andet luftfartøj bagfra under en
vinkel, der er mindre end 70 grader målt fra det indhentede luftfartøjs
længdeakse.
Interception En militær handling rettet mod et luftfartøj, oftest med henblik på at fastslå
identitet.
Klarering

Tilladelse til at udføre lufttrafik i overensstemmelse med de
nærmere betingelser, der er afgivet af en flyvekontrolenhed.

Kontrolleret flyveplads En flyveplads, hvor der ydes flyvekontroltjeneste for
flyvepladstrafik.
Kontrolleret flyvning Enhver flyvning, for hvilken der er udstedt en klarering.
Kritisk fase Fælles betegnelse for uvishedsfase, beredskabsfase og nødfase.
MSL (Mean Sea Level)

Middelvandstand

Nødfase En situation, hvor der er rimelig vished for, at et luftfartøj og de ombordværende
befinder sig i alvorlig og overhængende fare og har behov for øjeblikkelig
assistance.
Kodebetegnelse DETRESFA.
RCC (Rescue Coordination Centre) - Redningscentral - en enhed, som inden for en
eftersøgnings- og redningsregion er ansvarlig for organiseringen af
eftersøgnings- og redningstjeneste og for samordningen af
eftersøgnings- og redningsaktioner inden for denne region.
TIA (Traffic Information Area) - Trafikinformationsområde - ikke-kontrolleret luftrum
oprettet i tilknytning til en TIZ, strækkende sig opefter fra en fastsat
grænse over jordens / vandets overflade til en fastsat øvre grænse
TIZ (Traffic Information Zone) - Trafikinformationszone - ikke-kontrolleret luftrum oprettet
omkring en ikke-kontrolleret flyveplads, strækkende sig opefter fra jordens
/ vandets overflade til en fastsat øvre grænse.
Tjenestetid

Den periode, hvor der på en offentlig flyveplads ydes flyveplads- og
trafiktjeneste.

TMA (Terminal Control Area) - Terminalområde - kontrolområde oprettet i tilknytning til en
flyveplads.
Uvishedsfase En situation, hvor der hersker uvished om et luftfartøjs og de ombordværendes
sikkerhed. Kodebetegnelse INCERFA.
VFG (VFR Flight Guide) - VFG-flyvehåndbog
VFR (Visuel Flight Rules) - Visuelflyvereglerne
VMC (Visual Meteorological Condotions) - Visuelle vejrforhold
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Åbningstid Den periode, en offentlig flyveplads er stillet til rådighed for luftfart.
Link til flere forkortelser kan findes i VFG afsnit GEN 2.2 på flg. Link.
http://aim.naviair.dk/AIM%20Documents/VFR%20Flight%20Guide%20Danmark/VFG%20Part%201%20%20GENERELT%20(GEN)/GEN%202%20-%20TABLES%20AND%20CODES/GEN_2_2.pdf
Tilbage til indholdsfortegnelse

1.3 Generelle bestemmelser
1.3.1 Anvendelsesområde
Lufttrafikreglerne gælder for lufttrafik inden for dansk område samt for lufttrafik med danske
luftfartøjer.
Ved lufttrafik med danske luftfartøjer over en fremmed stats territorium skal bestemmelserne i BL
5-61 følges med de skærpende afvigelser, som måtte være fastsat for VFR flyvning af den
pågældende stat. Hvis man flyver i et andet land med dansk luftfartøj, skal man, hvis reglerne er
lempeligere der, følge de strengere danske regler.

1.3.2 Overholdelse
Føringen af et luftfartøj, enten under flyvning eller på en flyveplads’ trafikområde, skal være i
overensstemmelse med de alm. lufttrafikregler og under flyvning tillige i overensstemmelse med
visuelflyvereglerne eller instrumentflyvereglerne og de krav, der er angivet for hver
luftrumsklasse (A – G) skal følges, medmindre AIP angiver andet.

1.3.3 Ansvar
Luftfartøjschefen er ansvarlig for sikkerheden for alle personer og last om bord efter at dørene er
lukkede. Luftfartøjschefen er tillige ansvarlig for sikker anvendelse af flyvemaskinen fra det
tidspunkt, hvor flyvemaskinen er klar til at bevæge sig med den hensigt til at flyve, indtil den er
standset efter endt flyvning og motoren(e) er standset.
Luftfartøjschefen er, hvad enten han betjener styregrejerne eller ej, ansvarlig for luftfartøjets føring
i overensstemmelse med lufttrafikreglerne. Dog kan han afvige fra disse regler under
omstændigheder, der gør sådan afvigelse absolut nødvendig af sikkerhedsmæssige grunde.
Operationelle bestemmelser
Operationelt set er luftfartøjschefen ansvarlig for, at de til en hver tid gældende checklister
anvendes. Ligeledes er luftfartøjschefen ansvarlig for at anvende etablerede VFR- ventemønstre,
VFR-rapportpunkter og VFR-ruter, hvis det er påkrævet.
Hvis der opstår en nødsituation under flyvning, skal luftfartøjschefen sikre sig, at alle personer om
bord instrueres i de nødprocedurer og tiltag, som situationen kræver.
Hvis der under flyvning konstateres vejrforhold, der kan have betydning for andre luftfartøjers
sikkerhed, eller der konstateres andre flyveforhold, der medfører en sikkerhedsrisiko, skal dette
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snarest muligt rapporteres til lufttrafiktjenesten. Sådanne rapporteringer skal indeholde alle
oplysninger, som kan være af betydning for andre luftfartøjers sikkerhed.
Forberedelse af flyvning
Før flyvning påbegyndes, skal luftfartøjschefen sikre sig, at de faciliteter på land og/eller vand, der
er nødvendige for sikker gennemførelse af flyvningen, inklusive radio og navigationsmidler, er
tilgængelige og tilstrækkelige.
Luftfartøjschefen skal sikre sig, at besætningsmedlemmer og passagerer informeres om placering
og brug af:
1. Sikkerhedsbælter samt eventuelle skulderseler
2. Redningsveste
3. Nødudstyr og nødudgange
4. Håndbagage og elektroniske apparater, herunder mobiltelefoner
5. Iltudstyr
6. Instruktioner vedr. sikkerhed om bord
7. Højre førersæde. Transporteres en passager i sædet, skal passageren forud for
flyvningen orienteres om, at det under flyvningen ikke er tilladt at berøre flyvemaskinens
instrumenter og styreorganer, samt instrueres i at åbne en eventuel dør ud for
pågældende førersæde
8. Information om eftersøgning og redning (search and resque) for de områder der skal
flyves, hvis det er offentliggjort i de pågældende AIP.
Før flyvning påbegyndes skal luftfartøjschefen sikre sig:
At installerede instrumenter og udstyr i flyvemaskinen er funktionsdygtige samt opfylder

-

kravene for den påtænkte flyvning.
At vægt og balance er inden for de tilladte grænser, som fremgår af flyvehåndbog, og at last er

-

anbragt og sikret, således at flyvemaskinen ikke udsættes for fare under flyvningen.
-

At flyvemaskinens vinge- og hale- overflader og kontrolflader er fri for rim, sne og is.

-

At der under hensyntagen til den vind og de øvrige meteorologiske forhold, som kan forventes
at forekomme under flyvning i de højder, i hvilke flyvningen agtes udført, ud over brændstof til
flyvning til bestemmelsesstedet, medføres brændstof til flyvning i mindst 30 minutter ved
normal marchfart.

Vejrhensyn
Luftfartøjschefen skal inden flyvning påbegyndes have gjort sig bekendt med alle tilgængelige
meteorologiske oplysninger, som er nødvendige for den planlagte flyvning. Forberedelse af en
flyvning skal mindst omfatte:
-

Gennemgang af aktuelle vejrrapporter samt vejrudsigter og

-

Planlægning af en alternativ fremgangsmåde, hvis flyvningen på grund af vejrforholdene
ikke kan gennemføres som planlagt.

Der bør udarbejdes en driftsflyveplan for flyvningen.
Tilbage til indholdsfortegnelse
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1.3.4 Almindelige regler
Et luftfartøj skal føres på en sådan måde, at andres liv eller ejendom ikke udsættes for fare.
Luftfartøjschefen
Luftfartøjschefen skal drage omsorg for, at anden lufttrafik ikke unødigt hindres eller

-

forstyrres.
Luftfartøjschefen skal drage omsorg for, at flyvningen bliver til så ringe ulempe for

-

omgivelserne som muligt. Dette gælder særligt ved overflyvning af bebyggede områder,
rekreative områder, samt de følsomme naturområder anført i BL 7-16 og som vist på VFRflyvekort.
Ingen må gøre eller forsøge at gøre tjeneste på et luftfartøj,
hvis pågældende har en alkohol koncentration i blodet på

0,20 promille eller derover
Man må heller ikke gøre eller forsøge at gøre tjeneste på et luftfartøj, hvis man på grund af
-

svækkelse

-

overanstrengelse

-

mangel på søvn

-

påvirkning af opstemmende eller bedøvende midler

-

eller af lignende årsager

-

befinder sig i en sådan tilstand, at man er ude af stand til at gøre tjeneste på et luftfartøj
på fuldt betryggende måde.

Følgende dokumenter vedr. flyet skal medbringes under flyvning:
a. Registreringsbevis.
b. Luftdygtighedsbevis med tilhørende flyvehåndbog.
c. Rejsedagbog
d. Hvis der er radio, tilladelse fra P&T til oprettelse og drift af radio og deraf følgende
e. dokumenter
f.

Liste over procedurer i forbindelse med interception (se listen i afsnit om interception)

g. Checklister
Seler
Hvis besætningen udgøres af 1 person, skal der anvendes seler
under hele flyvningen.
Lændeseler er obligatorisk, og hvis der er skulderseler, skal de også
bruges. Hvis besætningen består af flere, skal seler anvendes under
start og landing, samt når fartøjschefen beordrer det.
Rygning
Det fremgår af flyvehåndbogen, om rygning ombord er tilladt. Hvis det er tilladt, er det
kun for siddende personer.
Rygning er forbudt under start og landing, samt når fartøjschefen skønner det.
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Ilt
Når der flyves i trykhøjder over 10.000 fod uden trykkabine, skal anvendes
iltudstyr, som har kapacitet til iltforsyning af:
a. alle besætningsmedlemmer og mindst 10% af passagererne i den
periode der overstiger 30 minutter, når trykhøjden er mellem 10.000 og
13.000 fod, inklusive, og
b. alle besætningsmedlemmer og passagerer, så længe trykhøjden er over 13.000 fod.
Flyvehøjder
Flyvning skal, bortset fra start og landing, foregå i en flyvehøjde, som tillader, at landing i
tilfælde af en nødsituation kan ske uden fare for personer eller ejendom på jorden eller vandet.

Minimumsflyvehøjder nævnt herunder skal samtidigt overholdes.
Over tætbebyggede områder, herunder sommerhusområder, beboede campingpladser samt
områder, hvor et større antal mennesker er samlet i fri luft, skal flyvning foregå i en højde på 1000
fod over højeste hindring inden for en radius af 600 m fra luftfartøjet.
Flyvning i lavere højde er dog tilladt i forbindelse med start og landing på en godkendt flyveplads
(EKXX).
Over andre end de ovennævnte områder skal flyvning foregå i mindst 500 fod over højeste
hindring inden for en radius af 150 m fra flyets position. Flyvning i lavere højde er dog tilladt i
forbindelse med start og landing (f.eks. på privat plads eller på en mark).
Forestil dig, at du ved flyvning over byer, beboede campingpladser eller områder, hvor et større
antal mennesker er forsamlet, skal kunne flyve med et ”brønddæksel” med en radius på 600 m
ophængt i et tov på 1000 fod, uden at det må ramme ind i noget.
Ved flyvning i andre områder, er det et ”kloakdæksel” med en radius på 150 meter ophængt i et tov
på 500 fod, du skal flyve rundt med, uden at dækslet ramler ind i noget.
Andre flyveregler
Flyvning mellem broers pyloner samt under broer, luftledninger eller lign. er ikke tilladt uden
Trafikstyrelsens tilladelse. (Broers pyloner betragtes som en enkelt hindring selv om afstanden
mellem dem er mere end 300 m).
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VFR flyvning, der foregår over gennemgangshøjden, skal udføres i et flyveniveau ud fra skemaet i
BL 7-13. Herfra er dog undtaget flyvning i forbindelse med stigning eller
nedgang.
VFR flyvning er forbudt over FL 200, så højeste FL for VFR er FL 195 (se
afsnit vedr. flyvehøjder).
Intet må nedkastes eller udspredes fra et luftfartøj, medmindre Trafikstyrelsen
har givet tilladelse dertil. Det gælder også faldskærmspringere. Dog undtaget,
hvis du selv får brug for at springe ud.
Kunstflyvning må kun udføres med dertil godkendte fly. Det må ikke udføres, så det
frembyder fare for andres liv eller ejendom på jorden eller for anden lufttrafik.
Medmindre Trafikstyrelsen har givet tilladelse, må kunstflyvning ikke udføres:
-

over tæt bebyggede områder, herunder sommerhusområder,
beboede campingpladser samt områder, hvor større antal mennesker er samlet i fri luft.

-

under instrumentvejrsforhold

-

i højder lavere end 2000 fod over det højeste punkt indenfor 1,5 km vandret afstand fra
luftfartøjet.

Der henvises i øvrigt til bestemmelser vedr. flyveopvisninger BL 5.3.
Luftfartøjer må ikke flyve i formation, medmindre de pågældende luftfartøjschefer har truffet aftale
herom, og flyvningen foregår efter nedenstående regler:
-

Formationen skal i forbindelse med navigation og
positionsrapportering optræde som et fly.

-

Ansvaret for adskillelse mellem de luftfartøjer, der flyver i
formation, påhviler formationsføreren og
luftfartøjscheferne på andre luftfartøjer i forening.

-

Hvert luftfartøj i formationen skal opretholde en længde- sideadskillelse på ikke over 1
km og en højdeadskillelse på ikke over 100 fod fra formationsføreren.

Flyvning må ikke finde sted indenfor et forbudt område eller restriktionsområde, medmindre det
foregår i overensstemmelse med de pålagte restriktioner eller tilladelse. (BL7-20)
Tilbage til indholdsfortegnelse

Undgåelse af sammenstød
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Et luftfartøj må ikke flyve / køre så nær andre luftfartøjer, at der kan opstå fare for sammenstød.
Fly i luften

Vigepligt: Når to luftfartøjer nærmer sig hinanden, skal luftfartøjet, der ikke har vigepligt, holde
sin styrede kurs og fart. Hverken denne eller andre bestemmelser i lufttrafikreglerne fritager dog
luftfartøjschefen for pligten til at foretage sådanne manøvrer, herunder undvigemanøvrer
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baseret på ACAS (Airborne Collision Avoidance System) udstyr, der bedst tjener til undgåelse
af sammenstød.
Et luftfartøj der, i henhold til nedenstående regler, er pligtig til at vige for et andet luftfartøj, må
ikke passere over, under eller foran dette, medmindre det sker i betryggende afstand, og der er
taget hensyn til effekten af randhvirvler.
Mødende luftfartøjer
Begge luftfartøjer skal ændre kurs til højre, når to
de styrer modsatte eller næsten modsatte kurser,
og der er fare for sammenstød. Husk, at der ikke
skelnes mellem svævefly og balloner, når der er
tale om mødende fly. Al trafik har vigepligt, når
man er mødende!

Luftfartøjer på skærende kurser
Det luftfartøj, som har det andet luftfartøj på sin højre side, har
vigepligt, når to luftfartøjer i samme højde eller i omtrent samme
højde styrer skærende kurser.
Fra denne regel gælder flg. undtagelser:
-

Kraftdrevne luftfartøjer, der er tungere end luft, skal vige
for luftskibe, svævefly, dragefly og balloner.

-

Luftskibe skal vige for svævefly, dragefly og balloner.

-

Svævefly og dragefly skal vige for balloner.

-

Kraftdrevne luftfartøjer skal vige for luftfartøjer, der ses
at slæbe andre luftfartøjer eller genstande.

Ved bestemmelse af vigepligt betragtes et motorsvævefly som et
kraftdrevet luftfartøj, når motoren er i gang.
Indhentende luftfartøjer
Vigepligten påhviler det indhentende
luftfartøj, og det skal, uanset om det
stiger, går nedad eller flyver vandret,
holde sig klar af det indhentede
luftfartøj ved at styre til højre.
Forpligtigelsen påhviler det
indhentende fartøj, til det har passeret
og er fuldstændig klar af det indhentede
luftfartøj, uanset efterfølgende ændring
i de to luftfartøjers stilling i forhold til
hinanden. Man er indhentende, når man nærmer sig et andet fly bagfra inden for en vinkel på
70⁰ i forhold til flyets længdeakse.
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Landende luftfartøjer
Et luftfartøj under flyvning eller et luftfartøj, som manøvrerer på jorden (vandet), har vigepligt for
luftfartøjer, der er i færd med at lande eller foretage den sidste del af indflyvning til landing. Når to
eller flere luftfartøjer, der er tungere end luft, nærmer sig en flyveplads for at lande, skal samtlige
fartøjer vige for ethvert fartøj i lavere højde. Denne regel må ikke udnyttes af fartøjer til, i lavere
højde, at skære ind foran eller indhente et andet luftfartøj, der foretager sidste del af indflyvning til
landing. Kraftdrevne luftfartøjer er dog altid pligtige til at vige for svævefly.
En luftfartøjschef, der er vidende om, at et andet luftfartøj er tvunget til at lande, er pligtig til at vige
for dette.
Fly på jorden
Kørende luftfartøjer
Når to luftfartøjer styrer modsatte eller næsten modsatte kurser, skal begge luftfartøjer
standse, og - hvis muligt - ændre kurs til højre ved passage.
-

Når to luftfartøjer styrer skærende kurser, har luftfartøjet, som har det andet luftfartøj på
sin højre side, vigepligt.

-

Et indhentende luftfartøj har vigepligt og skal holde sig klar af det indhentede luftfartøj.

-

Et luftfartøj, som kører på manøvreområdet på en flyveplads, skal vige for luftfartøjer, som
er under start eller ved at starte.

-

Et luftfartøj, som kører på manøvreområdet på en flyveplads, skal stoppe foran alle
markerede ventepositioner, medmindre tilladelse til at fortsætte er modtaget fra
kontroltårnet.

-

Et luftfartøj, som kører på manøvreområdet på en
flyveplads, skal stoppe foran alle tændte stop-barrer og
må først fortsætte, når lyset slukkes og en tilladelse
fra kontroltårnet er modtaget.

Manøvrering på og i nærheden af en flyveplads
Et luftfartøj, der manøvrerer på eller i nærheden af en flyveplads, er pligtig til at:
-

Iagttage al anden flyvepladstrafik med henblik på undgåelse af sammenstød

-

Følge eller holde sig klar af trafikrunden

-

Foretage alle drej - under indflyvning til landing og efter start - til venstre,
medmindre anden instruktion er modtaget fra lufttrafiktjenesteenheden, eller andet er
foreskrevet af Trafikstyrelsen.

-

Lande og starte mod vinden, medmindre hensyn til sikkerheden, banesystemets
udformning eller til øvrig lufttrafik medfører, at en anden retning må være at foretrække.
Dog skal den bane, vedkommende lufttrafiktjenesteenhed har fastsat som bane i brug,
benyttes - medmindre hensynet til sikkerheden medfører, at en anden bane må anses for
værende at foretrække.

Næste side ses trafikrunden til en flyveplads. Når man nærmer sig en flyveplads, skal man holde
sig fri af denne, medmindre man er kommet for at lande.
Landingsrunden er 1000 AGL, således at man overflyver i sikker højde.
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Runden, der er vist, er en ”standard” venstre runde. I VFG står angivet, hvilken type
landingsrunde, der skal bruges på pladsen – med mindre det er standard venstre runde.
Hvis man fx kigger i VFG under EKHG (Herning Flyveplads), står der, at for ”RWY 09/27 skal alle
drej i forbindelse med LDG/TKOF udføres syd for banen”, så det er altså ikke standard venstre
runde.
Taxi på en flyveplads
På en kontrolleret flyveplads skal man have tilladelse, hvis man taxier ind på manøvreområdet. På
lufthavnskort er grænsen til manøvreområdet
angivet med en stiplet linje (som vist på
illustrationen her).
Når man taxier, skal man stoppe foran alle
markerede stoplinjer. Hvis der også er rød
stopbarre lys (som vist på illustrationen her), må
man ikke taxie videre, før tilladelse fra tårnet er
givet, og lyset i stopbarren er slukket.
Kommer man i en situation, hvor man pludselig befinder sig på en bane – uden at have fået lov at
taxie ind på eller krydse en sådan, skal man underrette vedkommende lufttrafiktjenesteenhed, og
hvis en egnet rullevej kan lokaliseres, skal man forlade banen hurtigst muligt og stoppe,
medmindre anden instruktion er modtaget.
Man kan også komme i en situation, hvor man ikke ved, hvilken rullevej man befinder sig på. Man
skal så stoppe og underrette vedkommende lufttrafiktjeneste om situationen, herunder sidste
kendte position.
Lygteføring
Tegningen viser navigationslys på et fly. På højre vinge er anbragt en
grøn lampe. På venstre vinge er en rød lampe. Vinklerne til siden er på
110 grader. Bagerst er anbragt en hvid lampe. Den lyser i et felt på 70
grader til hver side af den forlængede længdeakse (= 140 grader i alt).
Når man er indhentende fly, er man i feltet med hvidt lys.
Navigationslys skal anvendes fra solnedgang til solopgang (lokale tider).
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Antikollisionslys er røde eller hvide roterende beacon eller strobe-beacon. Hvis sådanne er
monteret og funktionsduelige, skal de være tændt om dagen. I perioden fra solnedgang til
solopgang skal flyet være forsynet med fungerende antikollisionslys.
Antikollisionslyset (beacon) tændes i praksis før vi starter motoren, som et signal til omgivende
trafik om, at nu sker der en aktivitet med vort fly. Det er et signal som advarer dels om at motor
er/ eller kommer til at rotere og at man skal passe på propellen. Dels advarer det andre fly om
at vi har til hensigt at manøvrere på området (taxie kaldes det når man kører i et fly). Efter endt
flyvning slukkes antikollisionslyset først efter at motoren er ophørt med at køre.
Tilbage til indholdsfortegnelse

Oplysninger om flyvningen
Flyveplan
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Afgivelse af oplysninger vedrørende en påtænkt flyvning eller en del af en flyvning skal ske til
en lufttrafiktjenesteenhed i form af en ATC-flyveplan http://en.wikipedia.org/wiki/Flight_plan
Flyveplan skal afgives før påbegyndelse af enhver:
-

flyvning eller del deraf, for hvilken der ydes flyvekontroltjeneste.

-

IFR flyvning.

-

flyvning indenfor, ind i eller langs angivne ruter, når dette er krævet af Trafikstyrelsen.

-

flyvning, som indebærer passage af dansk landegrænse / passage af grænsen for dansk
territorialt farvand, medmindre undtagelse er givet af Trafikstyrelsen (fx jf. VFG ENR
1.10-5)

Sådan en flyveplan skal, uanset om den afsendes skriftligt eller indleveres telefonisk til
Briefingkontoret, sendes mindst 60 minutter før start.
En flyveplan kan afgives under flyvning, men den skal i så fald afgives, så lufttrafiktjenesten har
den mindst 10 minutter før, man forventer at nå indflyvningspunktet i kontrolområdet, eller før
man forventer at krydse en luftvej.

Når man starter fra en flyveplads, hvor der udøves lufttrafiktjeneste, sørger
denne for at starte flyveplanen. Hvis man starter fra et sted, hvor der ikke
udøves lufttrafiktjeneste, er man pligtig til, snarest efter start, at meddele
sin start til vedkommende lufttrafiktjenesteenhed (FIS enhed).
Når man lander igen, skal man huske at få afsluttet sin flyveplan.
Hvis man lander på en flyveplads, hvor der udøves lufttrafiktjeneste, og landingen er observeret,
sørger udøverne af denne tjeneste for afslutning af flyveplanen.
Lander man på en plads uden lufttrafiktjeneste, kan man afslutte flyveplanen før landing til den
lufttrafiktjeneste, man har radiokontakt med. Alternativt kan man lande flyet og indenfor de
nærmeste 30 minutter ringe til den enhed, som er nævnt i VFG’en på bladet med oplysninger om
flyvepladsen under punkt 4 - operationstider. I de fleste tilfælde er det ACC tlf. 32478210, der skal
ringes til. Hvis det forudses, at en sådan melding ikke kan være lufttrafiktjenesteenheden i hænde
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inden for de 30 minutter, skal det beregnede tidspunkt for afslutning af flyveplan angives på
flyveplanen under punktet ”Andre oplysninger”.
Når man udfører en flyvning ifølge en flyveplan, skal denne overholdes. Derfor skal
lufttrafiktjenesten orienteres hvis:
-

man afviger fra flyvevejen eller flyvehøjden

-

egenfarten i højden afviger mere end 5 % fra det beregnede

-

man afviger 2 minutter eller mere fra opgivet tid ved rapportpunkt

Radioforbindelse
En luftfartøjschef, der udfører flyvning indenfor områder, hvor der i AIP
er publiceret krav om etablering af tovejs-radiokommunikation, eller
som udfører flyvning i luftrumsklasser, hvor der i skemaet
”Luftrafiktjenesterum klassifikation” er stillet krav om tovejsradiokommunikation, skal opretholde uafbrudt talekommunikations-vagt
på den foreskrevne frekvens, medmindre andet er tilladt af vedkommende flyvekontrolenhed for:
1. flyvepladstrafik på en kontrolleret flyveplads og
2. for enkelte flyvninger ind i eller ud af en kontrolzone.
Svigtende radioforbindelse
Hvis svigtende radioforbindelse gør, at man ikke kan opfylde ovennævnte krav, skal
luftfartøjschefen efterkomme de forskrifter, der er indeholdt i BL 7-14. Desuden kan følgende
fremgangsmåder komme i betragtning, således at fartøjschefen under visuelle forhold skal:
1. fortsætte flyvningen under visuelle vejrforhold
2. lande på nærmest beliggende, egnede flyveplads, uanset om radiokontakt er krævet
3. så hurtigt som muligt melde landing til vedkommende flyvekontrolenhed
Indgår luftfartøjet i flyvepladstrafikken på en kontrolleret flyveplads, skal desuden holdes udkig
efter instruktioner givet ved hjælp af lyssignaler.
Bemærk, at du ved flyvning ind i en kontrolzone med svigtende radioforbindelse skal forsøge at komme
i kontakt med flyvekontroltjeneste enheden med alle midler (mobiltelefon, sms e-mail).

Signaler til fly fra jorden
Lyssignaler:
Signal type

Afgivet til fly på jorden

Afgivet til fly i luften

Grøn

Tilladt at starte

Tilladt at lande

Rød

Stop

Grønne blink

Tilladt at køre (taxi)

Røde blink

Forlad landingsområde

Hvide blink

Vend tilbage til udgangspunktet på flyvepladsen

Affyring af røde
lyskugler
Flyveteori PLL(A)(UL)/LAPL

Giv plads til andet fly og
fortsæt i landingsrunden
Vend tilbage for at lande eller
fortsæt anflyvning
Forlad flyvepladsen, den er
uegnet til landing
Land og kør til forplads
Landing ikke tilladt uanset
tidligere instruktioner
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Du kvitterer for et sådant signal ved:
I luften:


Om dagen ved vingetipning (ikke nødvendig, hvis du er på base eller finale)



Om natten ved to gange at tænde og slukke landingslysene, hvis sådanne er monteret,
ellers tændes og slukkes navigationslysene to gange.



På jorden:



Om dagen ved bevægelse af krænge- eller sideror



Om natten ved to gange at tænde og slukke landingslysene, hvis sådanne er monteret,
ellers tændes og slukkes navigationslysene to gange.

Tilbage til indholdsfortegnelse

Visuelflyvereglerne
Når du flyver, skal du flyve i visuelle vejrforhold (VMC), medmindre du har fået tilladelse til at flyve
Speciel VFR fra en tårnkontrolenhed. Visuelle forhold vil sige, at der er krav til sigtbarhed og
skyhøjde, som skal være opfyldte. Kravene kan du se her.

* Med et luftfartøj, der er etableret i landingsrunden til en flyveplads, er flyvning tilladt med en
flyvesigtbarhed på mindst 1,5 Km, fri af skyer og med flyvepladsen i sigte.

Luftrumsklasse

Afstand til skyer

B

CDE

F

G

Over den højeste af

I eller under den højeste af

3000 fod MSL, eller

3000 fod MSL, eller 1000 fod

1000 fod over terræn.

over terræn

Fri af

1500 m horisontalt

Fri af skyer og med

skyer

1000 fod vertikalt

JORDSIGT

Flyvesigtbarhed
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Luftrum
Forrige side er illustreret, hvordan VFR klassifikationen er i de forskellige luftrumsklasser. Som det
kan ses, er der groft sagt 2 forskellige typer krav til VFR flyvning. Rød og hvid. Luftrum G er
ukontrolleret. I TIZ, som er G-luftrum, kræves 2-vejs radioforbindelse med AFIS
tjenesteenheden. Luftrum E er kontrolleret luftrum. Luftrum C og D findes i TMA’er. Alle
kontrolzoner i Danmark er D luftrum.
Husk, at du i luftrum G, under den højeste af 3000 fod MSL eller 1000 fod AGL, skal have
jordsigt. I de øvrige luftrum kan du, hvis du og maskinen opfylder kravene, flyve VFR flyvning
uden jordsigt.
Der kræves klarering og 2-vejs radio for at flyve i D- og C-luftrum. I C-luftrum kræves
transponder mode C. I luftrum C og D ydes flyvekontroltjeneste – flyveinformationstjeneste og
alarmeringstjeneste.
Speciel VFR
Med det formål, også i lidt dårligere vejr, at kunne komme ind og lande på en flyveplads med
tårnkontrol (og deraf følgende kontrolzone med klasse D-luftrum), har man vedtaget reglerne om
speciel VFR flyvning.
Som tidligere omtalt skal man i D-luftrum have mindst 5 km sigt og overholde afstandene til skyer
på 1500 m og 1000 fod. Når man har fået klarering (gives af kontrolzonens flyvekontrolenhed) til
speciel VFR, må man flyve med en flyvesigtbarhed på mindst 1,5 km, man skal være fri af skyer
og have jordsigt. Husk minimumsflyvehøjden på 500 fod over terræn eller over hindringer inden for
150 meter fra luftfartøjets position!
Husk, at det er dig selv, der skal anmode om speciel VFR, hvis du ikke har 5 km flyvesigtbarhed
eller ikke kan overholde afstanden til skyer. Du kan ikke flyve speciel VFR andre steder end i en
kontrolzone.
For at f.eks. Billund TWR kan give tilladelse til Speciel VFR flyvning i kontrolzonen skal de
meteorologiske værdier være:
Sigtbarhed ved jorden mindst 1,5 km
Skydækkehøjde mindst 600 ft.
Derudover skal trafikforholdene tillade det, idet flyvelederen skal sikre adskillelse til Speciel VFR
trafik!
VFR flyvning uden jordsigt
VFR flyvning uden jordsigt defineres som VFR flyvning uden
jordens eller havets overflade i syne.
-

Piloten: Skal have mindst 150 timers flyvetid som pilot,
heraf mindst 75 timer på flyvemaskine.

-

Flyet: Skal være registreret til IFR.

-

Planlægning: Vejrmeldinger skal vise, at hele flyvningen kan gennemføres VMC.

I TAF for bestemmelsessted, eller påtænkt punkt på ruten hvorfra resten af ruten skal foregå med
jordsigt, må mængden af de skyer, der overflyves, højst udgøre 4/8 for hvert enkelt skylag (SCT).
-

Sigtbarheden ved jorden skal være angivet til mindst 5 km.

-

Fuel: Til destination og derudover til 45 min. flyvning med almindelig marchfart.
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Udførelse:
-

Der skal afgives flyveplan for flyvningen.

-

Må kun udføres som VFR dag.

Husk, at i luftrum, hvor der er krævet jordsigt, må man ikke flyve VFR uden jordsigt.
VFR Nat flyvning
Det er muligt at udvide sit PPL-certifikat til også at måtte flyve VFR-flyvning om natten.
Det er tilladt at flyve VFR-nat under disse forhold:
-

Piloten skal have skolet VFR-nat hos godkendt skole/instruktør.

-

Flyet skal være godkendt til VFR-nat eller IFR.

-

Flyvepladsen skal være godkendt til VFR-natoperationer.

-

Hvis man skal have passagerer med, skal man inden for de seneste 90 dage have udført 3
starter og landinger, hvoraf den ene skal have været om natten (eller IFR).

-

Vejr: Mindst 8 km sigtbarhed ved jorden. Ingen skyer under 1500 fod
Husk, at der også skal være mindst en alternativ destination, hvor vejret og vejrudsigterne
overholder disse minima.

-

Fuel: Til destination og derfra til alternativ eller et forudbestemt punkt og derfra til destination
eller alternativ. Desuden i begge tilfælde derudover fuel til 45 minutters flyvning ved normal
marchfart (disse krav gælder ikke for lokal VFR-nat).

-

Udførelse: Nat VFR må kun udføres med en flyvesigtbarhed på mindst 8 km og med jordsigt.
Afstande til skyer skal overholdes.

-

Skal du flyve uden for en flyvepladsens nærhed skal der sendes en flyveplan:
o

Flyet have transponder med mindst mode A.

o

Tovejs radiokontakt være etableret med lufttrafiktjenesteenheden.

o

Flyvehøjde 1000 ft over højeste hindring inden for 8 km fra flyets beregnede position

Hvornår må man flyve?
Danmark er delt op i 4 tidszoner med hensyn til den daglige VFR periode. De 4 zoner er:
-

Vest for 11Ø, inklusive Læsø

-

Øst for 11Ø, undtagen Læsø

-

Bornholm og Ertholmene - og området over Bornholm og Ertholmene.

-

Området i Nordsøen vest for 008E.

Du må flyve VFR-dagflyvning fra morgentusmørkets begyndelse i den zone, du befinder dig i, til et
antal minutter efter solnedgangstidspunktet for Københavns Observatorium. Det er SLV, der
bestemmer dette minuttal. Se i VFG’en, bag på kortet eller i BL 7-15 for at bestemme perioden for
VFR dag-flyvning.
Flyvehøjder og højdemålerindstillinger
Når man starter på en lufthavn som er betjent, får man opgivet QNH, som er det lufttryk
højdemåleren skal stilles på for at vise flyets højde i forhold til MSL (Mean Sea Level). Starter man
fra en mark eller fra en plads hvor man ikke kender højden på, kan man stille højdemåleren på 0
fod. Så ved man at den skal stå på 0 fod – når og hvis man lander samme sted igen. I en del
lande, kan man få opgivet lufttrykket ved ground level (jord overfladen). Man skal i så fald spørge
efter en QFE. (FE kan så betragtes som Field Elevation).
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Når man flyver rejseflyvning fra A til B er det upraktisk og næsten umuligt at have den rigtige
højdemålerindstilling fordi trykket varierer fra område til område. Man har så bestemt, at når man
under stigning passerer 3000 fod (gennemgangshøjden) skal man sætte trykket til standardtryk,
som er 1013,25 HPa. I Copenhagen Area er gennemgangshøjden 5000 fod.
Her er vist systemet - alle VFR flyveniveauer ender
på et 5 tal. Når man flyver østlige kurser er tallet før 5

Misvisende beholdne kurs (ikke heading)
180 – 359 grader

000 – 179 grader

FL (25)

FL 35

FL 45

FL 55

FL 65

FL 75

QNH når man passerer gennemgangsniveauet, som

FL 85

FL 95

er det på dagen lavest anvendelige flyveniveau.

FL 105

FL 115

tallet ulige og når man flyver vestlige kurser, er det
lige tal før slutcifret. Når man skal afgøre kursen er
det den misvisende beholdne kurs man tænker på,
og ikke headingen. Under nedgang skiftes til lokal

Ved at bruge systemet har man groft set fly der flyver mod øst i en højde, og modsat rettede fly i
en anden højde. Man skal huske på at der kan være fly som er under stigning til en større
marchhøjde end den man selv flyver i, og de holder sig naturligvis ikke til de beskrevne procedurer.
Så udkig er altid nødvendigt.
Her er kun medtaget højder op til FL 115. Højeste anvendelige FL for VFR flyvning er FL 195.
Tilbage til indholdsfortegnelse

Flyvepladser
Flyvepladser deles op i forskellige kategorier.
Der er internationale og nationale flyvepladser.
Offentlige / militære og private. Kontrollerede
og ukontrollerede. Der er svæveflyvepladser og
flyvepladser med faldskærmsudspring.
I skemaet her til højre kan du se nogle af
symbolerne for de forskellige typer.
Når man skal flyve til en fremmed flyveplads, er
det vigtigt, at man kender alle oplysninger om
denne. I VFG finder du oplysninger om alle
offentlige flyvepladser i Danmark. Også en del
private flyvepladser er nævnt under AD 4 i
VFG. Husk, at hvis du flyver til en privat plads,
skal du kontakte pladsens ejer for at få
tilladelse til at bruge banen.
Flyvepladskort i VFG
Vi vil nu kigge nærmere på de oplysninger, vi kan finde i VFG om en ganske almindelig offentlig
flyveplads - EKVB (Viborg Flyveplads).
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Øverst til højre ses bladets nummerering AD2.EKVB – 3 og derunder datoen for udgivelse. Man
kan tjekke datoen i checklisten for at kontrollere, at det er den nyeste udgivelse, man har.

AD ELEV : 83 betyder, at pladsens officielle højde er 83 fod. Derunder er angivet koordinater på
lufthavnens referencepunkt (ARP), der hvor de 2 baner krydser hinanden.
Viborg Radio med frekvens 123.500 Megahertz taler dansk. Flight Information Service (FIS) i
området ydes af Karup Approach på den angivne frekvens.
På symbolerne midt i feltet til venstre kan man se, at der på pladsen forefindes motorflyvning,
svæveflyvning og faldskærmsspring.
Anflyvningskort
Til oplysninger over pladsen hører også et anflyvningskort. Anflyvningskortet for EKVB ser du
herunder.
Man ser banerne
symboliseret med
retninger. Man
kan også se
områderne
Birgittelyst og
Hald Ege, som
begge er markeret
med blå farve.
Disse byer skal
man undgå at
overflyve.
Du kan også se et
symbol med 5
takker. Det
angiver, at der er
et lysfyr på
flyvepladsen
(Beacon)
Ved hjælp af
anflyvningskortet
kortet kan vi finde
Viborg
Flyveplads.
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Lufthavskort
Flyvepladsens baneretninger og banelængder finder vi i lufthavnskortet, som du ser på næste side
Herunder ser du lufthavskortet for EKVB. På kortet er en masse forkortelser. I boksene til højre for
kortet ser du forklaringer på forkortelserne.

ADO
Aerodrome Office
Lufthavnskontor
ARO
Aerodrome reporting office
Meldekontor for lufttrafiktjeneste
AIS
Aeronautical information service
Luftfartsinformationstjeneste
FUEL
Benzintank
THR
Threshold
Banetærskel

TORA
Take-off Run Available
Startrullestrækning til rådighed
TODA
Take-off Distance Available
Startdistance til rådighed
ASDA
Accelerate-stop Distance
Available
Accelerations-stopdist. til
rådighed
LDA
Landing Distance Available
Landingsdistance til rådighed

Nu har vi så alle informationer om banernes beliggenhed og deres længder.
Hvis vinden kommer fra øst (090⁰), vil det passe bedst at bruge bane 11.
Hvis du kigger på bane 11, kan du se, at THR (banetærsklen) er trukket et stykke ind på banen.
Dette gøres ofte, hvis der er træer eller hindringer før banen. Man passerer normalt THR i 50 fods
højde. Skal man starte på bane 11, taxier man helt ud til enden af banen og starter sit startløb før
THR.
Flyvepladsinformation
Vi mangler stadigvæk oplysninger før vi kan flyve til pladsen.
Fx: Hvornår er flyvepladsen åben? Er det standard venstrerunder? Er der lokale bestemmelser
for trafikken? Hvor langt er græsset? Er alt i orden på pladsen?
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For at få svar på spørgsmålene, er vi nødt til at se nærmere på siden AD 2. EKVB – 1 i VFG.
Her er vist de vigtigste informationer for EKVB. Du kan se det næste side.
-

Det ses fx, at der må landes og startes,
når AD (flyvepladsen) er åben.

-

Når der står AD: MON-FRI 0800-2100
(0700-2000) betyder det, at åbningstiden
for flyvepladsen fra mandag til fredag i
perioden, hvor vi har ”vintertid”, er fra kl.
0800 til 2100 UTC. Lokalt vil det sige, at
der er åbnet fra 0900 til 2200LT.
I perioden, hvor vi har ”sommertid”, er
åbningstiden (0700-2000). Lokalt vil det
sige, at der er åbnet fra 0900 til 2200 LT.
(altså samme tid lokalt sommer og vinter).
Lørdag, søndag og helligdage skal
naboerne til flyvepladsen have deres
morgensøvn, så da åbner man en time
senere.

-

Ønsker man at bruge flyvepladsen
udenfor de angivne tider er PPR (Prior
Permission Required) forhåndstilladelse
krævet. Denne får man ved at sende en
anmodning til ADO 1 time før tjenestens
ophør.

-

Lokale regler står altid under punkt 16 i
VFG, og det er vigtigt, at man gør sig
bekendt med disse.

-

Som det måske kan ses, er mange af
punkterne en følge af miljøkrav.
På visse flyvepladser udstedes bøder for
overflyvning af byområder tæt på
flyvepladser!
Vi har stillet en række spørgsmål til
beflyvning af EKVB. Åbningstiden er
fastlagt. Der er venstrerunder fordi andet
ikke beskrevet. Der er lokale regler, som
skal overholdes.
Men hvor langt græsset er, og om der er
andre akutte problemer på pladsen, vides ikke. For at finde ud af det, kan vi tjekke NOTAM hvilket vi rent faktisk er forpligtede til!

Gå derfor ind på www.naviair.dk og søg på EKVB.
Denne dag var der ingen bemærkninger for EKVB og derfor ingen NOTAM.
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Men for EKVH var en NOTAM. Den ses herunder.
EKVH (VESTHIMMERLAND)

Top

D0899/11 NOTAMN Q) EKDK/QMRLC/IV/NBO/A /000/999/5651N00928E005 A) EKVH B) 1109061242 C) 1201041200EST
E) RWY 17/35 CLOSED DUE TO WATER.

Starttidspunktet for NOTAM er 06.09.2011 og estimeret tid, hvor der åbnes for banen igen, er
04.01.2012 (1201041200 læses som år,måned,dato,tid i UTC).
Nu har vi alle tilgængelige oplysninger for EKVB og kan trygt flyve dertil.
Flyvepladsens områder
På flyvepladsen er der forskellige områder.
-

Banen - der flyene starter og lander.

-

Rullevejen - bruges til kørsel med fly.
Du vil møde udtrykket Taxiway, hvis du
kommer til større lufthavne - det er bare
det engelske udtryk for rullevej.

-

Forpladsen - anvendes til
passagerernes af og påstigning.
Forplads kaldes også Apron.

-

Manøvreområdet - består af baner og de rulleveje, som er nødvendige i forbindelse med
kørsel til og fra banen.

Andre sekundære rulleveje mellem f.eks. hangar og benzintank er ikke en del af
manøvreområdet.
Kontrolleret / ukontrolleret flyveplads
Kontrolleret flyveplads
En kontrolleret flyveplads er en flyveplads, hvor der udøves flyvekontroltjeneste fra et kontroltårn.
Sådan en plads ligger i en kontrolzone (CTR). Når man kalder op, modtager man instruktioner og
tilladelser fra tjenesteenheden, som kaldes Tower (TWR). Man må dog køre (taxie) med fly på
forpladsen (Apron) uden at kalde op og bede om tilladelse, men man må ikke taxie ind på
manøvreområdet, før man har fået tilladelse.
Ukontrolleret flyveplads
På ukontrollerede flyvepladser med radio informerer man på radioen om, hvad man foretager sig.
Det er vigtigt at se sig godt for, før man taxier ind på en bane.

Baner og banesystemer
Baner på flyvepladser kan se meget forskellige ud. Lige fra parallelle asfaltbaner til græs eller
grusbaner. På godkendte flyvepladser stilles der fx krav til udformning og banelængder og styrken
på baner.
Vi skal nu se på baner og banesystemer.
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Herover ses en asfaltbane.
Baner har numre, som man finder frem til ved at tage banens magnetiske retning og dividere med
10. Banenumre skal altid bestå af 2 cifre, så når man får et resultat af ovennævnte, som kun giver
et tal placeres et nul foran. Der afrundes til nærmeste hele tal.
Ved parallelle baner kaldes den ene bane fx, som ovenfor, bane 09 R (right). Det betyder, at hvis
vi kommer og skal lande på bane 09R, så vil der nord for denne, og på vores venstre side, ligge en
bane der hedder bane 09L (left).

For at forhindre sandflugt for enden af baner, når jetflyene starter, har man lagt asfalt ud et stykke
før banen begynder. Hvis man ved start fra bane 27L får brug for at afbryde starten og bremse
flyet, kan stykket med de hvide pile på bruges. Man kalder dette stykke ”stopway” eller overrun.
Stykket med gule ”chevrons” (pile) på kaldes ”clearway” og kan bruges som hindringsfrit
stigeområde. Men ved start fra bane 09, som jo må ske før tærsklen, er området med gule
chevrons ofte lavet som ”Blast Pads”, som hindrer, at blast (jetstrømmen) fra de store fly blæser
overfladen væk.
Banelys
Banelys bruges, når det er mørkt, eller når sigtbarheden er reduceret. Vi kan tænde lys på
ubemandede flyvepladser ved at taste et antal gange med sendeknappen på en angivet frekvens.

Banekantlys er hvide
Baneendelys er røde
Banetærskellys er grønne
Rullevejs kantlys er blå
Evt. rullevej centerlys er grønne

Anflyvningslys
Til hjælp ved visuel anflyvning er nogle baner udstyret med VASIS eller PAPI lys.
VASIS systemet består af lys anbragt efter hinanden i banens længderetning.
Lamperne er opbygget således, at når man ser dem fra stor vinkel, viser de hvidt lys.
Bevæger man sig ned i lavere højde, vil man se lamperne som rød. Så det gælder
om at ligge for højt til den nærmeste lampe og for lavt til den lampe, der står fjernest.
Landingen vil så ske mellem de 2 lamper.
VASIS står for Visual Approach Slope Indicator System.
Ud over VASIS systemet findes et system, der kaldes PAPI; Precision Path
Indicator System.
Her er 4 lamper anbragt ved siden af hinanden.
Lampernes farve, rød eller hvid, fungerer stort set som ovenfor beskrevet.
Tilbage til indholdsfortegnelse
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Jordsignaler
De mærker, der er vist nedenfor, kan enten være anbragt på bestemte steder eller på
signalplatformen på flyvepladsen.
Hvis man ikke kan få informationer over radioen, er det muligt ved overflyvning af pladsen at se de
udlagte mærker. Uden for tjenestetid vil landings T dog ikke være udlagt.

Landingsforbud. Rød kvadratisk flade med gule diagonaler, betyder at landing på
flyvepladsen er forbudt. Forbudet vil være af længere varighed.

Særlig forsigtighed skal udvises. Rød kvadratisk flage med en gul diagonal, betyder
at der skal udvises forsigtighed på grund af manøvreområdets dårlige tilstand eller
andre årsager.
En hvid flage af form som en håndvægt betyder, at start, landing og
kørsel med luftfartøjer udelukkende skal foregå på baner og rulleveje.
Håndvægt med sort stribe på hver cirkelflade betyder at start og
landing skal foregå på baner, hvorimod andre manøvrer kan foretages
udenfor baner og rulleveje.

Ensfarvede kors af en iøjefaldende farve, hvide eller gule, betyder, at dele
af området, hvor de er placeret, er uanvendelige for luftfartøjer.
Landings T. Angiver start og landingsretning. Der landes ind i foden af Tét.
Dette lille fly er på vej til landing i den rigtige retning!
Et tocifret tal anbragt lodret på eller i nærheden af tårnet angiver over for
luftfartøjer på manøvreområdet startretning, udtrykt i misvisende
dekagrader.
Højretrafik. En pil mod højre af en iøjefaldende farve betyder, at drej efter start
eller før landing skal udføres til højre.

Lufttrafiktjenestens meldekontor. Et C på gul baggrund er anbragt, hvor
meldekontoret er. Det er der, du skal henvende dig, når du er landet.

Et dobbelt + lagt ud betyder, at der er igangværende svæveflyvning.
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Baneskiltning og afmærkning
Når vi kører bil, er det vigtigt, at vi indretter os efter den øvrige trafik. En af måderne vi informeres
om, hvad vi skal gøre i trafikken, er skiltning. Efterhånden kender vi de vigtigste skilte, og skulle vi
glemme, hvad fx et ”parkering forbudt” skilt betyder, skal vi nok blive mindet om det, når girokortet
sidder i forruden.
Når vi bevæger os rundt på en travl lufthavn i et fly, er det ligeledes vigtigt, at vi kender alle
markeringer på baner og rulleveje, samt at vi kender alle skilte. Der er sket store tab af
menneskeliv, fordi fly er kørt ind på baner uden at være klar over det.
De baneskilte og -markeringer, du skal kende som privatpilot, følger herunder og de næste side.
En banemarkering som den gule her angiver en opdeling mellem ”NON
MOVEMENT og MOVEMENT AREA”. Holder du parkeret bag denne linje,
skulle dit fly være sikret mod at et taxiende flys vinger rammer dit fly.
Skiltet med ”A” på angiver, at du befinder dig på rullevej (taxiway) A.

Her ses et system af rulleveje. Hvis du forestiller dig at
taxie nedefra og op, kan du se, at A fortsætter skråt op til
højre. Du kan også se, at du krydser rullevej C, som ligger
både til højre og venstre for rullevej A. Skiltet, som er vist
til venstre for den markerede venteposition, har ”du
befinder dig på A” symbolet.

Et skilt som dette betyder, at hvis du tager vejen til højre, kommer du
til bane 27 og bane 33.
Skiltet ”MIL” viser vejen til MIL, som måske kunne være den militære afdeling.

De to røde skilte giver jo næsten sig selv. Vi kender det fra vores
færden på landevejene. Det betyder indkørsel forbudt for fly,
men ikke for biler.
Anvendelsen af dette skilt er vist her.
Køreveje (til biler og lign.) er forsynet med hvide
sidemarkeringer, enten som en enkelt linje, eller som vist her.

Sidemarkeringer på rulleveje til fly er 2 parallelle gule linjer.
Hvis disse linjer føres over f.eks. en forplads, hvor man må køre af
rullevejen, laves linjerne stiplede som vist her.
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X markeringer som disse angiver, at en bane eller en rullevej ikke er
anvendelig. Det kan også dreje sig om en del af en bane eller
rullevej, som befinder sig mellem 2 udlagte krydser.

Hvor rulleveje krydser hinanden, kan der være markeret en
venteposition.

Hvor en rullevej støder op til en bane, er markeringen anderledes.
Her er dobbelt opstreget linje, når du kommer fra den ene side.
Det betyder ”STOP bane forude”. Før du krydser, skal du have
tilladelse hertil fra tårnet.
Krydser du i retningen fra banen og ind til forpladsen, kan du bare
passere uden at kalde op. Når skiltet og markeringen på rullevejen
er passeret, er du fri af banen.

Når du taxier gennem et ud- eller ind-flyvningsområde, møder
du det røde skilt, hvorpå der står ”15 APCH”. Man skal så
have tilladelse til at passere baneenden.

Med disse markeringer har man tydeliggjort ventepositionen.

Når du taxier på banen, kan du se, hvad rullevejene hedder. Dette
skilt viser, at rullevej B går fra til venstre.

3-tallet til højre for banen angiver, at der er 3000 fod tilbage af
banen.

Hvis disse gule markeringer er malet på banen, og det
røde ILS skilt kan ses, betyder det, at man skal bruge
denne venteposition for ikke at forstyrre ILS signaler til
anflyvende fly.
Når det er aktuelt at bruge denne venteposition, er det
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som regel slet ikke vejr til VFR flyvning, så du vil nok sjældent skulle bruge denne venteposition.
Herunder ses et eksempel på anbringelse af skilte. Skiltene er set både forfra og bagfra.

Tilbage til indholdsfortegnelse
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Kender du disse skilte og markeringer?

Skriv bogstavet for hvilket skilt eller markering der er tale om.
1. _____ Dette skilt angiver hvilken bane du er på
2. _____ Dette skilt angiver hvor mange tusinde fod der er til bane enden
3. _____ Denne markering betyder at banen eller rullevejen er lukket
4. _____ Denne skiltning anvendes hvor der er 2 baner der krydser en rullevej
5. _____ Disse lys findes langs banekanten
6. _____ Denne markering angiver hvor fly skal holde før de kører på banen
7. _____ Et fly som taxier forbi dette skilt kan forstyrre instrument landings systemer
8. _____ Stop bag denne markering og fly på en krydsende rullevej vil ikke ramme dig med vingerne
9. _____ Stop før denne malede markering og du undgår at skade ILS signaler til landende fly
10. ____ Dette skilt viser at du er på en rullevej og nærmer dig en bane og en angivet venteposition
11. ____ Dette skilt viser et område som er forbudt for fly at taxie på
12. ____ Taxier du forbi dette skilt vil du kunne forstyrre trafikken på en aktiv bane – uden at være på denne
13. ____ Disse lys findes langs en rullevej
14. ____ Man kan nogle gange se sådanne lys på hver sin side af en rullevej før den møder en bane
15. ____ Dette skilt angiver hvilken rullevej du befinder dig på
16. ____ Denne markering angiver kanten af en vej som krydser et område man også taxier i et fly på
17. ____ Denne skiltning anvendes hvor 2 rulleveje krydser hinanden
18. ____ Dette skilt angiver retningen til en bane
19. ____Dette skilt angiver en frakørsel fra en bane til en rullevej
20. ____Denne markering anvendes mellem ”movement og non movement” område på en lufthavn

Løsning: NTMGS BAQFE JCRWD KHLPV
Tilbage til indholdsfortegnelse
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Interception af civile fly

Interception (indhente eller fange) af civile luftfartøjer vil blive søgt undgået. Normalt er der kun tale
om identifikation. Det kan dog blive nødvendigt at lede dig tilbage til den planlagte flyvevej eller
væk fra forbudte områder, restriktions- eller fareområder. Det kan også blive nødvendigt at lede dig
ned til landing.
Normalt vil det interceptende fly indtage en position til venstre for dig og visuelt give instruktioner.
Du skal da straks:
1. Følge disse instruktioner samt evt. svare på de visuelle signaler.
2. Hvis det er muligt underrette den pågældende lufttrafiktjenesteenhed.
3. Forsøge at etablere tovejs radioforbindelse med det interceptende fly, eller den enhed, der
har kommandoen over dette fly, ved at foretage et generelt opkald på nødfrekvensen 121,5
Mhz.
4. Hvis du har transponder, squawk da 7700 mode A, medmindre anden besked gives.
Nærmere instruktioner findes i VFG ENR 1.12.
Der er krav om, at man under flyvning har en liste med over de procedurer, der er i forbindelse
med interception, som beskrevet i BL. 5-61. Herunder og på næste side ser du interceptionprocedurerne indsat i to skemaer, som du kan klippe ud og tage med i flyet.
Skemaet herunder viser, hvordan du skal forholde dig, hvis du bliver interceptet.
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Skemaet herunder viser, hvorledes du skal forholde sig, hvis du ønsker at fortælle det
interceptende fly noget.

Tilbage til indholdsfortegnelse

Unormale situationer
Nød
Du er i en nødsituation, når alvorlig eller overhængende fare truer, og øjeblikkelig assistance er
ønsket.
Man kan gøre opmærksom på en nødsituation på en nødsituation på flere måder:
-

Man afgiver et signal bestående af gruppen SOS radiotelefonisk eller på anden
signaleringsmåde (…---…)

-

Man afgiver et signal bestående af ordet MAYDAY via radioen (helst 3 gange)

-

Man afsender raketter eller bomber, der udkaster røde lys, med korte mellemrum

-

Man afsender et faldskærmsblus, som viser rødt lys.

-

Man indstiller transponderen på 7700 (medmindre du flyver kontrolleret flyvning med
tildelt transponderkode).

Ulovlig handling (flykapring mm)
Luftfartøjschefen skal så vidt muligt stille transponderen på 7500 mode A.
Eftersøgning og redning
Definitioner
Herunder følger definitioner af betegnelser, der vedrører eftersøgning og redning af fly og
flybesætning.
Flyveredningscentral (Rescue Coordination Centre - RCC): Central, der har til opgave inden for
et nærmere angivet område at sikre en effektiv organisering af flyveredningstjeneste.
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Flyveredningstjeneste (Search and Rescue - SAR): Tjeneste, ethvert tiltag eller anvendelse af
fartøj til brug for eftersøgnings- og redningstjeneste ydet til luftfartøjer i nød samt til nødstedte fra
luftfartøjer.
Anm.: En sådan tjeneste, tiltag eller fartøj behøver nødvendigvis ikke være udpeget eller udrustet
til formålet, men kan med fordel anvendes i forbindelse med eftersøgnings- og redningstjeneste
ydet til luftfartøjer i nød.
Luftfartøjschef (Pilot-in-Command): Den fører, der er ansvarlig for luftfartøjets føring og sikkerhed
i flyvetiden.
Nød (Distress): Situation, hvori man trues af en alvorlig og overhængende fare, og som kræver
øjeblikkelig hjælp.
Alarmeringsfaser
Reglerne for procedurer i forbindelse med formodning om observeret nødsituation er beskrevet i
BL 7-4 stk. 16.
Krav til luftfartøjschefen
Når en luftfartøjschef har begrundet formodning om, at et andet luftfartøj befinder sig i en
nødsituation, skal denne omgående underrette lufttrafiktjenesteenheden inden for det pågældende
område.

Procedurer for observation af ulykkestilfælde
Observation af ulykkestilfælde
Når en luftfartøjschef observerer, at et andet luftfartøj eller et overfladefartøj er i nød, skal
luftfartøjschefen, medmindre denne ikke er i stand hertil eller på grund af omstændighederne må
anse det for urimeligt eller overflødigt:
A. Holde det nødstedte fartøj i sigte, indtil luftfartøjschefens nærværelse ikke længere
er påkrævet, eller indtil denne ikke længere er i stand til at forblive i nærheden af det
nødstedte fartøj
B. Træffe foranstaltninger, der kan fremme bestemmelsen af luftfartøjschefens egen
position, hvis denne ikke kendes med sikkerhed,
C. Afgive så mange af nedennævnte oplysninger som muligt til flyveredningscentralen
eller lufttrafiktjenesten:
● Type af fartøj i nød.
● Fartøjets position, angivet i bredde og længde eller i afstand og retvisende pejling fra
et fremtrædende mærke på land eller sø.
● Tidspunkt for observation, angivet i UTC.
● Antal personer, der er observeret.
● Hvorvidt personer er set forlade det nødstedte fartøj.
● Antal personer, der er observeret flydende på vandet.
● De overlevendes tilsyneladende fysiske tilstand.
D. Handle efter flyveredningscentralens instruktioner.
Hvis der ikke kan etableres forbindelse med flyveredningscentralen eller en ATS-enhed, skal
chefen på det luftfartøj, der først ankommer til ulykkesstedet, påtage sig ledelsen af alle andre
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luftfartøjer, der ankommer til stedet indtil dennes tilstedeværelse ikke længere er påkrævet, med
mindre en af de senere ankomne luftfartøjschefer er bedre egnet til ledelsen, idet denne så skal
overtage ledelsen.
Opfangelse af nødopkald eller nødmelding
Når et nødopkald eller en nødmelding opfanges af et luftfartøj, der ikke anvendes i flyveredningstjenesten, skal chefen på det pågældende luftfartøj:
A. Underrette lufttrafiktjenesten inden for det pågældende område.
B. Afsætte det nødstedte luftfartøjs eller overfladefartøjs position, hvis denne er angivet.
C. Tage pejlinger af udsendelsen, hvis dette er muligt.
D. Efter bedste skøn - under afventning af instruktioner - begive sig til den position, der er
angivet i nødmeldingen.

Signaler til eftersøgning og redning
Når det er nødvendigt for et luftfartøj at dirigere et overfladefartøj til det sted, hvor et luftfartøj eller
et overfladefartøj er i nød, skal luftfartøjschefen sørge for, at luftfartøjet med alle til rådighed
stående midler afgiver de signaler, som er beskrevet i ICAO Doc 9731-AN/958
Signalering til skibe
Hvis det skulle blive nødvendigt at give et skib besked om at gå til undsætning, kan
følgende manøvrer udføres i den nævnte rækkefølge:

1. Flyve mindst en gang omkring skibet

2. Flyve i lav højde foran skibet på tværs af dets kurs, samtidigt med at:
a) gasspjældet åbnes og lukkes, eller
b) propellerindstillingen ændres

3. Flyve i den retning, i hvilken skibet skal dirigeres.
Hvis du vil give besked om at assistance ikke længere er påkrævet, skal du:
4. Flyve i lav højde tæt agten for skibet på tværs af dets kølvand, samtidigt
med at:
a) gasspjældet åbnes og lukkes, eller
b) propellerindstillingen ændres
Skibet kan svare, at signalerne er modtaget ved:
-

At hale svarstanderen med lodrette røde og hvide striber helt op.

-

At afgive en række ”T”-signaler (─ ) efter morsekoden med en blinklampe.

-

At foretage kursændring.
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Skibet kan svare, at signalerne ikke kan efterkommes ved:
-

At hejse det internationale flagsignal ” N ” (kvadratisk flag inddelt i blå og hvide
felter).

-

At afgive en række ” N”- signaler ( ─ ● ) efter morsekoden med blinklampe.

Signaler fra nødstedte og redningspatruljer på jorden til luftfartøjer
Luftfartøjschefen skal være bekendt med og kunne forstå betydningen af signalerne i skema 1 og 2
i bilaget til BL 7-4.
Skemaerne ses herunder:

a) Form signalerne med de til rådighed stående midler. Nogle af de metoder, der i almindelighed
kan benyttes af de nødstedte, er anvendelse af tøjstrimler, faldskærmsstof, træstykker, sten og
lignende.
b) Giv signalerne en størrelse af mindst 2,5 meter.
c) Sørg for at signalerne udlægges nøjagtigt som beskrevet for at undgå forveksling med andre
signaler.
d) Sørg for at danne så stor farve-kontrast som muligt mellem det anvendte materiale og
baggrunden.
e) Udnyt enhver mulighed for at tiltrække opmærksomheden ved hjælp af andre midler, såsom
radio, nødblus, røg eller lyseffekter.

Tilbage til indholdsfortegnelse
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Undersøgelser vedr. flyulykker
Herunder følger definitioner på betegnelserne flyhavari og flyhændelse.
Havarier og hændelser
Flyhavari
Et havari er en begivenhed, der indtræffer i forbindelse med anvendelse af et luftfartøj fra det
tidspunkt, hvor nogen person går om bord i luftfartøjet i den hensigt at flyve, og indtil alle er gået
fra borde, og hvor:
a. Nogen afgår ved døden eller kommer alvorligt til skade som følge af at være i eller på
luftfartøjet eller ved direkte berøring af luftfartøjet eller noget, der hører til dette,
b. Luftfartøjet udsættes for fare eller strukturelle fejl, der nedsætter strukturens styrke eller
luftfartøjets flyveegenskaber, og som normalt vil nødvendiggøre en større reparation eller
udskiftning af de pågældende dele, eller
c. Flyet savnes eller er fuldstændig utilgængeligt.
Flyvehændelse
En begivenhed, som ikke er et havari, men som indtræffer i forbindelse med anvendelsen af et
luftfartøj, og som har indflydelse på eller vil kunne få indflydelse på sikkerheden forbundet med
luftfartøjers anvendelse. Der henvises i øvrigt til bilaget til denne bekendtgørelse.
Lufttrafikhændelse
En flyvehændelse, der hovedsagelig relaterer sig til bestemmelserne for
lufttrafiktjeneste, og hvor luftfartøjer passerer hinanden i en sådan
nærhed, eller hvor andre vanskeligheder forårsaget af mangelfulde
procedurer, manglende efterlevelse af procedurer eller fejl ved
hjælpemidler på jorden resulterer i, at der opstår en faretruende
situation. Der henvises i øvrig til bilag 1 og 2 til bekendtgørelse BL 7-4.
Eksempler på flyvehændelser og lufttrafikhændelser
-

Risiko for kollision med et luftfartøj, terræn eller andet objekt eller anden risikabel situation,
hvor en afværgemanøvre ikke var påkrævet (kørsel inklusive).

-

Uautoriseret baneindkørsel, hvor en afværgemanøvre ikke var påkrævet, eller afkørsel af
rullebane, forplads eller standplads.

-

Mistet orienteringen i forhold til aktuel position eller et andet luftfartøj eller
orienterings/navigations-problemer, der af sikkerhedsmæssige årsager kræver ATSassistance (Air Traffic Service).

-

Forkert programmering, opdatering eller indkodning i udstyr, der bruges til navigations- eller
præstations-kalkulationer, eller anvendelse af forkerte data, der har betydning for
flyvningens planmæssige udførelse, herunder fejl på anvendt GPS-udstyr (Global
Positioning System) og i tilhørende databaser.

-

Anvendelse af luftfartøjets nødudstyr eller foreskrevne nødprocedurer til håndtering af en
situation.

-

En begivenhed, der medfører afgivelse af nød- eller ilmelding. (»Mayday« eller »Pan«).

-

Utilfredsstillende funktion af ethvert nødsystem eller nødudstyr, inkl. alle udgange og
belysning, også når dette anvendes til uddannelses- eller prøveformål.
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-

En fuglekollision (inkl. en fuglekollisionsrapport, hvis omfattet af gældende bestemmelse,
BL 3-16).

-

Afgivelse af betydelig ukorrekt, utilstrækkelig eller vildledende information fra jordtjenester,
f.eks. Air Traffic Control (ATC), Automatic Terminal Information Service (ATIS),
meteorologiske tjenester, navigationsdata-baser, kort, manualer mv.

-

Uautoriseret indflyvning i reguleret luftrum.

-

Manglende efterlevelse i at følge betingelser specificeret af den kontrollerende ATC-enhed
eller anden tilsvarende myndighed.

-

Nedstigning under beslutningshøjde eller minimumsnedstigningshøjde uden den krævede
visuelle reference.

Du finder BL 8-10 og formular til indberetning på www.trafikstyrelsen.dk
Send gerne din rapport via e-mail – og senest 72 timer efter en flyvesikkerhedsmæssig
begivenhed. Vi anbefaler, at du bruger sikker ePost.
Nationale procedurer - Rapporteringsvejen for en hændelse / et havari:

Tilbage til indholdsfortegnelse
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1.3.5 Lufttrafiktjeneste (ATC) og lufttrafiktjenesteluftrum

Luftfartsret / Love og bestemmelser 4

Lufttrafiktjenesten
Lufttrafiktjenestens formål er:
-

At forebygge sammenstød mellem luftfartøjer

-

At forebygge sammenstød på manøvreområdet mellem fly og hindringer

-

At fremme og regulere lufttrafik

-

At give råd og oplysninger af betydning for flyvningens sikre og effektive udførelse
(Flyveinformationstjeneste)

-

At underrette henholdsvis kontrolcentral eller flyveinformationscentral og redningscentral
om luftfartøjer, der har behov for eftersøgnings- og redningstjeneste, og i nødvendigt
omfang assistere disse (Alarmeringstjeneste)

Lufttrafiktjenesten opdeles på følgende måde:
-

Flyvekontroltjeneste:
o

Områdekontroltjeneste, ydes for kontrollerede flyvninger i kontrolområder.

o

Indflyvningskontroltjeneste, udføres for de dele af kontrollerede flyvninger, der vedrører
ind- og udflyvning hovedsageligt i terminalområder (TMA)

o

Tårnkontroltjeneste udøves for flyvepladstrafik i kontrolzoner, bortset fra de dele af
flyvningerne, for hvilke der udøves indflyvnings kontroltjeneste.

-

Flyveinformationstjeneste:
o

Herunder flyvepladsinformationstjeneste, denne tjeneste udøves inden for
flyveinformationsregionen (FIR) samt i trafikinformationsområder og –zoner.

-

Alarmeringstjeneste:
o

Udøves inden for flyveinformationsregionen (FIR)

Betegnelser for luftrum
FIR (Flight Information Region) - Flyveinformationsregion
Et nærmere afgrænset luftrum, inden for hvilket der ydes
flyveinformations- og alarmeringstjeneste.
TIA (Traffic Information Area) - Trafikinformationsområde
Et nærmere afgrænset, ikke kontrolleret luftrum, der strækker
sig opefter fra en nærmere fastsat grænse over jordens eller
vandets overflade til en nærmere fastsat øvre grænse, og som
er oprettet i tilknytning til en trafikinformationszone.
TIZ (Traffic Information Zone) Trafikinformationszone
Et nærmere afgrænset, ikke kontrolleret luftrum der
strækker sig opefter fra jordens eller vandets
overflade til en nærmere angivet øvre grænse, og
som er oprettet omkring en ikke kontrolleret
flyveplads.
(På billedet ses TIZ omkring EKVJ. Den går fra
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jordens overflade op til 3500 fod over MSL)
ATZ (Aerodrome Traffic Zone) - Trafikzone
Et nærmere afgrænset luftrum, der er oprettet omkring en flyveplads til beskyttelse af
flyvepladstrafik.
ATS-Luftrum (Air Traffic Services Airspace) - Lufttrafiktjenesterum
Luftrum, alfabetisk klassificeret, inden for hvilket det er foreskrevet, hvilke typer flyvning der må
forekomme, hvilke krav der er foreskrevet og hvilken lufttrafiktjeneste der udøves (A til G)
CTA (Control Area) - Kontrolområde
Et kontrolleret luftrum, der strækker sig opefter fra en fastsat grænse over jordens eller vandets
overflade.
TMA (Terminal Control Area) - Terminalområde
Et kontrolområde oprettet i tilknytning til en eller flere flyvepladser.
CTR (Control Zone) - Kontrolzone
Et kontrolleret luftrum, der strækker sig opefter fra jorden eller vandets overflade til en fastsat øvre
grænse.
AWY (Airway) - Luftvej
Et kontrolområde eller en del deraf, der er udformet som en korridor
CTR A (Controlled Airspace) - Kontrolleret luftrum
Et nærmere afgrænset luftrum inden for hvilket der ydes flyvekontrol-tjeneste til IFR flyvninger og
VFR flyvninger i overensstemmelse med luftrumsklassifikationen ( A,B,C,D og E luftrum )
ATSR (ATS Route) - ATS Rute
En nærmere fastsat rute oprettet for at kanalisere lufttrafik, hvor det er nødvendigt for udøvelsen af
lufttrafiktjeneste.
Tilbage til indholdsfortegnelse

Regulering af lufttrafik
Med det formål at sikre mod indtrængning af fjendtlige fly udvikledes i løbet af 2. verdenskrig
radarsystemet. Systemet er baseret på refleksion af radiobølger, når disse møder en
uigennemtrængelig masse. De reflekterede stråler blev opfanget på radarskærmen.
Man kunne så se, at der var et eller andet i den pågældende retning og i en bestemt afstand fra
radaren, som reflekterede strålingen. Det var umuligt at afgøre, om det var ven eller fjende. Man
havde et ”primært” spor på radarskærmen.
Den tykke hvide streg symboliserer radarsignalet mod flyet. Det
behandles i transponderen, som sender svarsignal, der kan være
den indstillede kode, flyvehøjden og flyets registreringsbogstaver.
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Hvis man nu kunne kode de reflekterede stråler med svar, ville man være kommet langt. Man
opfandt så systemet SSR Radar (Secondary Surveillance Radar), hvor man forsyner flyet med en
transponder, som sender svar med tilbage til radaren, når den opfanger primære radarsignal.
Svaret fra transponderen i flyet består af 4
talcifre mellem 0 og 7. Der er mulighed for 4096
forskellige svar fra flyet, alt efter hvilke cifre
piloten har indstillet transponderen på. Du ser et
billede af en transponder her.
Står vælgerknappen på OFF er der slukket for transponderen.
Vi sætter vælgerknappen på SBY (Stand By), når vi under opstart af det elektriske udstyr kommer
til punktet i checklisten. I denne stilling varmes transponderen op, så den er klar, når vi på banen,
lige før start, stiller transponderen på ON.
I ON stilling sender transponderen de 4 cifre, der er drejet ind i de 4 ruder. Transponderen sender
et sekundært svarsignal i mode A (ALFA).
Sættes vælgeren i stillingen ALT, sendes information om flyets højde med svarsignalet. Det sker
dog kun, hvis flyet er udstyret med en encoder, som forsyner transponderen med oplysninger om
flyets trykhøjde (højde i forhold til 1013 HPa).
Når transponderen sender oplysninger om højde, siger vi, at den er i mode C (CHARLI).
Er flyet forsynet med transponder, skal denne være tændt under flyvning. Har transponderen mode
C, skal den stå i positionen ALT.
Man har vedtaget, at fly, som flyver VFR, indstiller koden 7000.
Hvis et fly er i en nødsituation, indstilles 7700
Hvis et fly har radiofejl, indstilles 7600
Er man udsat for en ulovlig handling (kapring), indstilles 7500.
I dag er man gået et skridt videre, idet de helt nye transpondere udsender flyets kaldesignal, f.eks.
OY CTZ. Man kalder det mode S (SIERRA).
Det nyeste system giver flyvelederen disse informationer direkte på computerskærmen, så han
straks er klar over flyets identifikation og dets flyvehøjde, og om man er på vej op eller ned i højde.
Derudover genererer computersystemer vektorer, som viser flyets position frem i tiden, baseret på
nuværende flyveretning og hastighed. Flyvelederen kan så se, om der er eller vil forekomme
konfliktende trafik.

Her ses signalet fra et enkelt fly på en radargenereret
computerskærm.
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Her ses et radarbillede fra et
besøg på EKKA. OY-BKA
ligger vest for Tange sø på
vej til en GCA anflyvning. De
grønne plamager er områder
med nedbør.
Flyet har ikke mode S
transponder, men
flyvelederen taster
kaldesignalerne ind på
computeren.

Note: Tildeling af en individuel SSR-kode til en VFR-flyvning indebærer ikke, at flyvningen
kontinuerligt overvåges på radar, eller at flyvningen har modtaget klarering til indpassage i
områder, i hvilke VFR-flyvninger i medfør af lufttrafikreglerne, BL 7-1, pkt. 4.6.1.1, skal udføres
som kontrollerede flyvninger.
Der er pt. 9 radarer i Danmark, som er koblet sammen elektronisk, så flyvelederen i Karup kan se
flyene taxi på jorden i Kastrup.
Transponderen er ikke en garanti mod kollision, men den kan reducere faren for kollision. Og med
Der er pt. 9 radarer i Danmark, som er koblet sammen elektronisk, så flyvelederen i Karup kan se
flyene taxi på jorden i Kastrup.
Transponderen er ikke en garanti mod kollision, men den kan reducere faren for kollision. Og med
mode C kan du komme i C luftrum.
Lufttrafiktjenesteluftrum, Klassifikation
- Luftrum A er forbudt for VFR-trafik. (Er ikke i Danmark)
- Luftrum B og F er ikke indført i Danmark
Klasse

IFR/
VFR

Adskillelse
sikres
mellem

Tjeneste

VMC minima

Hastigheds-

Krav om

begrænsning Radio

SSR

Komm. mode

A
B

C

Klarering

Kun
IFR
IFR

Al trafik

Flyvekontroltjeneste

Tovejs

A+C

Ja

Al trafik

Flyvekontroltjeneste

Tovejs

A+C

Ja

VFR

Al trafik

Flyvekontroltjeneste

Tovejs

A+C

Ja

Tovejs

A+C

Ja

Tovejs

A+C

Ja

IFR

IFR & IFR Flyvekontroltjeneste
IFR & VFR

VFR

VFR & IFR Flyvekontroltjeneste for
adskillelse til IFR
VFR/VFR:
Trafikinformation og
undvigerådgivning efter
anmodning

Flyveteori PLL(A)(UL)/LAPL

8 km i og over FL100
5 km under FL 100
Fri af skyer

8 km i og over FL100
5 km under FL 100
1500 m horisontal og
1000 fod vertikal
afstand til skyer

250 KT IAS
under FL 100
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D

IFR

VFR

E

IFR

VFR

F

IFR

VFR

IFR & IFR FlyvekontroltjenesteTraf
ikinformationer
om VFR og undvigerådgivning efter
anmodning.
Ingen
Flyvekontroltjeneste
8 km i og over FL 100
Trafikinformationer
5 km under FL 100
om IFR & VFR og
1500 m horisontal og
undvigerådgivning
1000 fod vertikal
efter anmodning
afstand til skyer.
IFR & IFR Flyvekontroltjeneste
Trafikinformationer
om VFR i muligt
omfang
Ingen
Flyveinformations8 km i og over FL 100
tjeneste.
5 km under FL 100
Trafikinformationer i
1500 m horisontal og
muligt omfang.
1000 fod vertikal afstand til
skyer
IFR & IFR FlyverådgivningstjeI muligt neste. Flyveinformaomfang tionstjeneste
Ingen
Flyveinformations8 km i og over FL100
tjeneste
5 km under FL 100
1500 m horisontal og
1000 fod vertikal afstand til
skyer

250 KT IAS
under FL 100

Tovejs

250 KT IAS
under FL 100

Tovejs

250 KT IAS
under FL 100

Tovejs

A+C

Ja

A+C

250 KT IAS
under FL 100

250 KT IAS
under FL 100

Ja

Ja

Nej

Tovejs

A+C

250 KT IAS
under FL 100

Nej

Nej

I og under 3000 fod MSL
250 KT IAS
eller 1000 fod over terræn, 140 KT IAS
afhængig af hvilken der er
højest:
5 km sigt, fri af skyer og med
jordsigt.
IAS under 140 KT, 3 km sigt,
fri af skyer og med jordsigt

G

IFR

Ingen

VFR

Ingen

Flyveinformationstjeneste
Flyveinformationstjeneste

8 km i og over FL 100
5 km under FL 100
1500 m horisontal og
1000 fod vertikal afstand til
skyer

250 KT IAS
under FL 100
250 KT IAS
under FL 100

Tovejs
***

A+C

Nej
Nej

I og under 3000 fod MSL
250 KT IAS
eller 1000 fod over terræn,
afhængig af hvilken der er 140 KT IAS
højest:
5 km sigt, fri af skyer og med
jordsigt.
IAS under 140 KT 3km sigt,
fri af skyer og med jordsigt

** Med luftfartøjer etableret i landingsrunden til en flyveplads, kan flyvning tillades med en
flyvesigtbarhed på mindst 1,5 km, fri af skyer og med flyvepladsen i syne.
*** Generelt intet krav om radiokommunikation i G- luftrum. Inden for de dele af luftrummet, som benævnes
”trafikinformationszoner” (TIZ), er der dog krav om etablering af tovejs radiokommunikation.

Tilbage til indholdsfortegnelse
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Husk: Hvis flyet er udstyret med transponder
skal den altid være tændt, og er der mode C på
skal dette også være aktiveret!
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Specielle luftrum, restriktioner
Når hensynet til den offentlige sikkerhed eller militære grunde kræver det, kan ministeren for
Offentlige Arbejder bestemme, at adgangen til luftfart inden for visse områder indskrænkes eller
forbydes.
P (Prohibited Area) - Forbudt område
Et nærmere afgrænset luftrum over en stats territorium eller territoriale farvand, inden for hvilket
flyvning er forbudt.
Kommer et luftfartøj ind i et område, hvor luftfart er forbudt, skal luftfartøjet uden tøven forlade
området og på hurtigste måde underrette vedkommende offentlige myndighed samt, såfremt
myndigheden ikke giver anden anvisning, uopholdeligt lande på nærmeste inden for riget
beliggende flyveplads, hvis benyttelse til flyvning står åben for offentligheden, og hvor landing er
mulig.
R (Restricted Area) - Restriktionsområde
Et nærmere afgrænset luftrum over en stats territorium eller territoriale farvand, inden for hvilket
flyvning kun må foregå på visse nærmere angivne betingelser.
Generelt må flyvning inden for restriktionsområder kun finde sted efter forud indhentet tilladelse fra
København ACC eller den ATC enhed, der er angivet for det enkelte område (VFG ENR 5.1)
D (Danger Area) - Fareområde
Et nærmere afgrænset luftrum, inden for hvilket der på angivne tidspunkter kan forekomme
virksomhed, som er til fare for luftfartøjer under flyvning (uden for 3 sømilegrænsen).
Forud for enhver flyvning, der vil kunne medføre passage af et D- område, skal fartøjschefen søge
oplysning om, hvorvidt der på det pågældende tidspunkt er virksomhed til fare for luftfarten.
Såfremt en sådan virksomhed foregår, bør gennemflyvning undgås.
Oplysning om aktivitet i D- områder kan indhentes dagen før den planlagte aktivitet fra kl.17.00
UTC hos ACC, FIS samt på briefingkontorer på lufthavne.
En række projektiler, som ved deres sprængning fremkalder røde og grønne lys, afskudt
med 10 sekunders mellemrum om dagen eller natten, tilkendegiver over for et luftfartøj,
at dette uden tilladelse flyver i eller er ved at flyve ind i et restriktionsområde, et forbudt
område eller et fareområde, og at det skal tage de nødvendige forholdsregler.

Særligt følsomme naturområder er tegnet ind på kort og Visual Approach Charts.
Flyvning i højder under 1000 fod skal undgås!
Overflyvning af pelsdyrfarme især i perioden medio april til ultimo juni kan bevirke, at dyrene
kaster eller bider deres unger ihjel. Pelsdyrfarme kan advare mod lav overflyvning ved at
anbringe en hvid pyramide med et rødt P påmalet ved farmen.
Tilbage til indholdsfortegnelse
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1.4

European Aviation Safety Agency (EASA)

1.4.1 EASA-certificering
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Luftfartsret/ Love og bestemmelser 5

European Aviation Safety Agency (EASA) er et europæisk regelsæt, som harmoniserer reglerne
for certificering i Europa. Den baserer sig på ICAO annex1.

EASA FCL (Flight Crew License) var oprindeligt udstedt uden nationale variationer.
EASA systemet er under opbygning, og nye lande tilslutter sig med tiden. Der kommer hele tiden
nye tilføjelser og ændringer. Ændringer af teksten i EASA udsendes i form af nye udgaver. Disse
rettelser og tilføjelser er tillæg til EASA-regelsættet, som man selv må gøre sig bekendt med.
Det vil sige, at du skal sikre dig, at du har den nyeste udgave og de nyeste tillægsdokumenter.
EASA FCL består i dag af:


Part 1, krav til piloter på flyvemaskine



Part 2, krav til piloter på helikopter



Part 3, helbredskrav

Fordelen ved de nye regler skulle ligge i en harmonisering af f.eks. pilotuddannelser, så piloter,
uden konvertering af certifikater, kan arbejde i alle lande, som har tilsluttet sig EASA.

1.4.2 Definitioner og forkortelser
Flyvetid

Den totale tid fra det tidspunkt, hvor et luftfartøj først bevæger sig ved egen eller ydre kraft med det
formål at starte og indtil det tidspunkt det er i ro efter flyvningen.
Nat

Perioden mellem afslutningen på aftentusmørket og begyndelsen på morgentusmørket, eller den
periode mellem solnedgang og solopgang, som er foreskrevet af vedkommende myndighed (se fx
VFG’en).
Privatpilot

En pilot, som er indehaver af et certifikat, der ikke giver indehaveren ret til at føre et luftfartøj under
flyvning mod betaling.
Proficiency-Check

Påvisning af faglig kunnen i forbindelse med rettigheders fortsatte gyldighed eller fornyelse,
herunder mundtlig eksamination som krævet af kontrollanten.
Renewal (Fornyelse)

Den administrative handling, der foretages efter at en rettighed eller en godkendelse er udløbet, og
som fornyr rettigheden eller godkendelsen for en nærmere angivet periode, under forudsætning af,
at visse nærmere angivne krav er opfyldt.
Revalidation (Fortsat gyldighed)

Den administrative handling indenfor en rettigheds eller godkendelses gyldighedsperiode, som
tillader indehaveren at fortsætte med at udøve rettigheden eller benytte godkendelsen for
yderligere en nærmere fastsat periode, under forudsætning af, at visse nærmere angivne krav er
opfyldt.
Rute sektor

En flyvning omfattende start, afgang, flyvning i 15 minutter, ankomst, anflyvning og landingsfaser.
Flyveteori PLL(A)(UL)/LAPL
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Skill test
Praktisk prøve for demonstration af faglig kunnen med henblik på udstedelse af certifikat eller
rettighed, herunder mundtlig eksamination som krævet af kontrollanten.
Fast bopæl
Det sted, en person bor i mindst 185 dage hvert år.
Forkortelser
AME

(Authorised Medical Examiner)

Autoriseret flyvelæge

AMC

(Aeromedical Center)

Flyvemedicinsk Klinik I Danmark findes kun én – på
Rigshospitalet København

AMS

Lægesektionen Trafikstyrelsen

FTO

(Flight Training Organisation)

Flyveskole

TRTO

(Type RatingTraining Organisation) Flyveskole med type omskoling

FI

(Flight Instructor)

Flyveinstruktør

PPL

(Privat Pilote License)

Privatflyvercertifikat

CPL

(Commercial Pilot License)

Erhverscertifikat

ATPL

(Airline Transport Pilot License)

Trafikflyvercertifikat

IR

(Instrument Rating)

Instrumentbevis

CRM

(Crew Ressource Management)

MCC

(Multi Crew Coordination)

SE

(Single Engine)

En-motoret fly

SEP

(Single Engine Piston)

En-motoret stempelmotorfly

ME

(Multi Engine)

Flermotoret fly

LAPL

(Light Aeroplane Pilots License)

Tilbage til indholdsfortegnelse

1.5 PPL

Privat Pilot Licence (Aircraft)

1.5.1 Flyveelev
Krav
En flyveelev må ikke flyve alene, medmindre vedkommende er autoriseret hertil af en
flyveinstruktør.
En flyveelev skal være fyldt 16 år før første eneflyvning.
En flyveelev må ikke flyve alene, medmindre vedkommende er indehaver af et gyldigt
helbredsbevis klasse 1 eller klasse 2 (klasse 1 er for erhvervspiloter, klasse 2 privatpiloter).
Certificering
En ansøger til PPL (A) skal mindst være fyldt 17 år.
For at måtte udøve de rettigheder, som PPL giver, skal vedkommende være indehaver af et gyldigt
helbredsbevis klasse 1 eller 2.
Rettigheder
Uden vederlag at fungere som luftfartøjschef eller andenpilot på en flyvemaskine i ikke
erhvervsmæssig luftfart.
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Betingelser
En ansøger til PPL (A) skal opfylde kravene for udstedelse af certifikat til den klasse / typerettighed
som gælder for det fly, som den praktiske prøve (Skill Test) aflægges på.
En ansøger til PPL (A) skal have opnået en flyvetid på mindst 45 timer som pilot på flyvemaskine.
Maksimalt 5 timer af disse 45 timer kan være opnået på FNTP eller simulator. 10 % af flyvetid på
rorstyret UL eller svævefly eller motorsvævefly kan fratrækkes (dog højest 10 timer).
- Hvis certifikatet skal give rettighed til flyvning om natten, skal man yderligere have skolet
mindst 5 timers natflyvning.
- Hvis man skal flyve med passagerer, skal man indenfor de seneste 90 dage have udført
mindst 3 starter og landinger som pilot på flyvemaskine af samme type / klasse eller simulator
for den type / klasse, der anvendes.
- Skal flyvningen foregå om natten, skal 1 af de 3 starter og landinger være udført om natten.
Når man har fået sit PPL(A), har man ret til at flyve alle enmotorede landfly
med stempelmotor. Dog skal du have viden om det fly, du agter at flyve.
Lad os antage, at du har skolet på en Cessna 172. Hvis du ønsker at flyve
Piper PA 28, kræves træning i ”fortrolighed”. Træning i fortrolighed kræver
tilegnelse af yderligere viden. Det vil sige, at man gennemgår Pilots
Operating Handbook for det pågældende fly.
Hvis man vil flyve et fly med stilbar propel, optrækkeligt understel, turboladet motor,
trykkabine eller et fly med halehjul, One lever motorkontrol eller glascockpit, kræves træning i
”forskelle”. Denne træning skal udføres og dokumenteres af en autoriseret instruktør eller
flyveskole.
Fornyelse af rettigheder kan ske ved:
-

at man indenfor 3 måneder før udløbsdato består duelighedscheck (proficiency check) med
en autoriseret kontrollant – eller

-

hvis man indenfor 12 måneder før udløb af rettigheden, har fuldført 12 flyvetimer på
klassen, herunder 6 timer som fartøjschef samt 12 starter og landinger -- og – fuldført
mindst 1 times flyvning med en flyveinstruktør.

Man sender derefter kopi af dele af logbogen ind til Trafikstyrelsen sammen med erklæring fra
instruktør om træningsflyvningen. Hvis det er i orden med Trafikstyrelsen, modtager man et
indstikskort med fornyelse af rettighed (Revalidation of ratings).

Disse rettigheder gælder i 2 år

Hvis man ikke opfylder betingelserne for fornyelse af rettighederne før udløb, skal man til
ny praktisk prøve (Skill Test).
Det er en alvorlig konsekvens, så sørg for at have det i orden, Proficiency Check kan udføres
inden for de seneste 3 måneder af gyldighedsperioden og træningstimen skal være udført i de
seneste 12 mdr. af gyldighedsperioden.
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1.5.2 Helbred
Indehavere af helbredsbeviser må ikke på noget tidspunkt udøve rettighederne af deres certifikat,
hvis de bliver opmærksom på, at deres helbredsmæssige egnethed er ændret, således at dette
kunne gøre dem uegnede til, på sikker måde, at udøve disse rettigheder.
Man må ikke tage nogen form for medikamenter eller gennemgå nogen som helst behandling,
medmindre man er sikker på, at der ikke er nogen skadelig påvirkning af ens egnethed til, på
sikker måde, at udføre sine pligter. Hvis der er nogen som helst tvivl, skal råd søges fra
vedkommende AMS, en AMC eller en AME.
Indehavere af helbredsbeviser skal uden unødig forsinkelse rådføre sig med AMS, en AMC eller
en AME i tilfælde af:
-

indlæggelse på hospital eller klinik i mere end 12 timer

-

kirurgisk operation eller anden invasiv procedure

-

regelmæssig brug af medikamenter

-

behov for regelmæssig brug af synskorrektion

Indehavere af helbredsbeviser, som er vidende om, at vedkommende enten:
-

har en betydende personskade, der nedsætter evnen til at fungere som
flyvebesætningsmedlem

-

lider af en sygdom, der nedsætter evnen til at fungere som flyvebesætningsmedlem i mere
end 21 dage

-

er gravid

skal skriftligt informere Myndigheden (Trafikstyrelsen) om sådan skade eller graviditet, og så snart
de 21 dage er gået samt endvidere om sygdommen.
Helbredsbeviset skal anses for ugyldigt, når personskaden er opstået, når graviditeten er
bekræftet, eller når man har været syg i 21 dage.

MEDICAL Gyldighed
-40 år
5 år
40 til 50 år
2 år
50 og derefter
1 år

Der er ting vi ikke er herre over, vort helbred fx.
Pas godt på det, hvis du vil flyve.
Tilbage til indholdsfortegnelse
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1.5.3 LAPL (A) certifikat
Light Aeroplane Pilots License (LAPL) er det nye tiltag mht. certificering. I Danmark vil de
flyveskoler, som har ændret status til ATO (Approved Training Organisation) være godkendte til at
uddanne til LAPL.
LAPL er en basisuddannelse, som giver rettighed til at føre en enmotoret landflyvemaskine med
stempelmotor eller en TMG (Touring Motor Glider - motorsvævefly) med maksimal certificeret
startmasse på 2000 kg eller derunder, med højst 3 passagerer, således at der aldrig er mere end
fire personer om bord på luftfartøjet.
Når man har fået LAPL-certifikatet, må man først befordre passagerer, når man har fuldført 10
timers flyvetid på flyvemaskiner eller TMG.
Skoling til LAPL kræver mindst 30 timers skoleflyvning. Dog vil kun de dygtigste kunne bestå
LAPL(A) skill testen på baggrund af de krævede 30 timers skoling.
Indehavere af et LAPL(A) må først udøve beføjelser tilknyttet certifikatet, når de i løbet af de
foregående 24 måneder, som piloter på flyvemaskine eller TMG har fuldført:
1) mindst 12 timers flyvetid som luftfartøjschef, herunder 12 starter og landinger, og
2) opfriskningstræning på mindst en times samlet flyvetid med en instruktør
Indehavere af et LAPL(A), som ikke opfylder ovennævnte krav, skal:
1) gennemgå en duelighedsprøve med en eksaminator, før de igen må udøve beføjelser
tilknyttet deres certifikat, eller
2) fuldføre yderligere flyvetid eller starter og landinger, hvor de flyver med dobbeltstyring eller
solo under tilsyn af en instruktør, for at opfylde kravet om de 12 timer og 12 starter og
landinger i perioden på 24 måneder.
Dette er en lempelse i forhold til PPL(A), hvor man i de sidste 12 måneder af den 24 måneders
gyldighedsperiode, skal have opnået en flyvetid på 12 timer og 12 starter og landinger samt mindst
en times træningsflyvning med instruktør.
Hvad er så ændret ifht. PPL(A), for at man kan opnå rettigheden til at flyve på baggrund af mindst
30 timers skoling?
Noget af det vigtigste under skolingen til LAPL er, at eleven lærer at starte og ikke mindst lande
flyet i forskellige situationer. Så det er ikke her, der spares timer. Så er der basic flyvemanøvrer
som f.eks. drej og langsom flyvning (slow flight); det skal man også beherske til prøven. Det, der er
skåret ned på, er bl.a. navigation; herunder radionavigation, hvor man lærer at støtte sig til
instrumenter under flyvningen. Også simuleret instrumentflyvning er taget ud. Dette bevirker så, at
ønsker du f.eks. at få udvidet certifikatet med en nat-flyvningsrettighed, skal du først gennemgå
den manglende træning i instrumentflyvning.
For nogle, nemlig de, der ikke kan opnå et Class 2 Medical, kan LAPL(A) uddannelsen være den
eneste opnåelige, idet den helbredsmæssige godkendelse på visse punkter er lempeligere.
Derudover er gyldighedsperioden længere. Indtil man er fyldt 60 år gælder LAPL(A) medical 5 år,
efter 60 år bliver gyldigheden nedsat til 2 år.

Flyveteori PLL(A)(UL)/LAPL

Henning Andersen, Midtjysk Flyveskole© 2015

Side | 49

1.5.4 Flyvning og betaling
Et PPL-certifikat giver dig ikke mulighed for økonomisk gevinst på nogen
måde. Du kan måske spare lidt penge ved selv at flyve til møder og
lignende. Du kan lade firmaet betale en overpris og tjene penge ved at
transportere dig selv. Men du må ikke tjene penge ved at flyve med
andre. Ja, du må ikke engang flyve med en person, som ikke er en nær
ven eller nær familie og lade vedkommende betale en del af
omkostningerne ved flyvningen.
Du må derimod flyve enhver person et hvilket som helst sted hen, hvis
der ikke er nogen form for betaling, direkte eller indirekte, i forbindelse
med flyvningen.
Her er lovens bogstaver:
§ 75. Til regelmæssig luftfart i erhvervsøjemed over dansk område kræves tilladelse af
trafikministeren.
Stk 2 Til anden erhvervsmæssig luftfart over samme område kræves tilladelse af ministeren,
medmindre denne træffer anden bestemmelse.
Stk 3 Uanset stk. 2 kan der uden tilladelse udføres luftfart mod betaling, såfremt:
1. der alene ydes hel eller delvis godtgørelse for de med den pågældende flyvning
forbundne omkostninger
2. pilot og passagerer har nær tilknytning gennem familie- eller venskabsforhold og,
3. flyvningen ikke har været annonceret eller tilbudt offentligt
Stk 4 Uanset stk. 2 kan flyveklubber, der er organiseret i landsdækkende unioner eller forbund og
godkendes af trafikministeren, uden tilladelse dog udføre luftfart mod betaling, såfremt:
1. flyvningen indgår i sports- eller fritidsflyvningsaktiviteter i klubben,
2. der alene ydes hel eller delvis godtgørelse for de med den pågældende flyvning
3. forbundne omkostninger, og
4. der alene er tale om flyvninger, der ikke er befordring fra et sted til et andet.
Strafferammer
Overtrædelse af bestemmelsen om spiritus promille, hæfte eller fængsel op til 2 år.
Overtrædelse af § 75, bøde eller hæfte.
Forsøg på overtrædelse af § 75, stk. 1 og 2, bøde eller hæfte.

Tilbage til indholdsfortegnelse
Til hovedsiden
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Indholdsfortegnelse

Side

2.1 Indledning ........................................................................................................... 52
2.2 Den atmosfære vi flyver i .................................................................................. 52
2.3 Iltmangel ....................................................................................................................... 52
2.3.1 Symptomer på iltmangel ....................................................................................... 54
2.3.2 Tid ved brugbar bevidsthed .................................................................................. 55
2.3.3 G-kræfter ................................................................................................................ 55
2.3.4 Hyperventilation .................................................................................................... 56

2.4 Balancesans ................................................................................................................ 56
2.4.1 Høresansen............................................................................................................. 56
Buegangene ............................................................................................................ 57
Øresten .................................................................................................................... 58

2.4.2 Synet ...................................................................................................................... 58
Anflyvningsillusioner .............................................................................................. 60
Kollision .................................................................................................................. 61
Kroppens stillingssans ......................................................................................... 62

2.5 Transportsyge ..................................................................................................... 63
2.6

Flyvning og helbred .................................................................................................. 64
2.6.1 Sygdomme og medicin ......................................................................................... 65
2.6.2 Stress ..................................................................................................................... 65
2.6.3 Alkohol ................................................................................................................... 66
2.6.4 Fatique (udtrætning) ............................................................................................. 67
2.6.5 Andet ...................................................................................................................... 67

2.7 Beslutningsprocessen ................................................................................................ 68
2.7.1 Farlige persontyper ................................................................................................ 69
2.7.2 Beslutningsdygtighed ........................................................................................... 70

Flyveteori PLL(A)(UL)/LAPL

Henning Andersen, Midtjysk Flyveskole© 2015

Side | 51

2.1 Indledning
Vi har alle en vis ydeevne under bestemte forhold. Og ikke mindst har vi alle vore begrænsninger.
Dem er det vigtigt for os at kende, og det er vigtigt at vide lidt om, hvad der sker, når vi ikke er på
toppen.
Det kan være en fornøjelse at se og vurdere andres ydeevne. Begrænsninger som den herunder
er åbenbar for alle.

2.2

Den atmosfære vi flyver i

W

Menneskelig ydeevne og begrænsninger1

Ser man rent kemisk på atmosfærens sammensætning består den af flg.:
78 % kvælstof
21 % ilt
0,03 % kuldioxid
0,9 % argon
0,07 % vanddamp og andre stoffer
Atmosfæren har denne procentvise sammensætning hele vejen op.
Rent fysisk ændrer trykket sig med højden. Trykket kan defineres som vægten af den
ovenliggende luftsøjle. Det er de fleste bekendt, at luft kan komprimeres. Dette bevirker, at
trykændringen er størst nær jordens overflade.
Luft har også den egenskab, at den udvider sig, når den varmes op.

2.3 Iltmangel
Den opmærksomme læser vil nok mene, at det der med iltmangel, som man har hørt grusomme
beretninger om, jo ikke rigtigt passer med, at der er 21% ilt hele vejen op gennem atmosfæren.
For at forstå det, må man vide, hvordan ilten optages. Den indvendige del af dine lunger er fyldt
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med blærer, som er så tynde, at de tillader ilt at blive trykket gennem det tynde væv. Denne
proces kræver, at der er tryk. Partial-trykket eller deltrykket af ilt skal have en vis størrelse, for at vi
kan klare os.
Du kan se trykændringen på figuren herunder. Hvis du flyver i fx 18000 fod, er trykket kun det
halve af trykket ved havoverfladen, og du må i denne højde tilføre ilt til luften.
Hvis du regulerer din blanding til at indeholde dobbelt så meget ilt, ca. 40%, vil du have samme
ilttryk i 18000 fod, som du har ved havoverfladen.

Hvad skal vi så bruge den ilt til?
Ilt indgår i den proces, vi kalder stofskifte. Det kan kort forklares som en proces, hvor man har:
brændstof + ilt

vand + CO2 (kuldioxid) + energi

Brændstoffet er den mad, vi spiser, og som i de indre organer omdannes til glukose / blodsukker,
som sammen med ilten føres med blodet ud til de enkelte dele af kroppen, hvor stofskiftet sker.
Produkterne af stofskiftet er affaldsstofferne vand og CO2 samt energi. Vand og CO2 føres med
blodet tilbage, hvor CO2 udskilles i lungerne. Energien bruges til alle kroppens funktioner.
Det er især hjernen og nervecellerne, som er følsomme over for lav iltprocent.
Hjernen vejer ca. 2 % af din totale vægt, men den forbruger ca. 20% af den optagne ilt!.
Vi har ikke noget ”buffersystem” eller lager af ilt og lever derfor næsten fra åndedrag til åndedrag.
Når vi yder mere, og derved bruger mere energi, øges behovet for ilt. Åndedrætscentret måler CO 2
og iltindhold i blodet og sætter åndedrætshastigheden op efter det fysiske behov.
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Det er hæmoglobin, en del af de røde blodlegemer, som er iltbærere. Der er forskel fra menneske
til menneske på hæmoglobinindholdet i blodet. Cykelryttere og andre sportsfolk har stort indhold.
Folk, som bor i bjergene, har også højere hæmoglobinindhold i blodet.
Hvis du ryger, er en del af dit hæmoglobin optaget af kulilte, som er 200 gange lettere end ilt,
binder sig til dette!
Se engang på denne figur:

Det kan næsten ikke udtrykkes mere klart. Når vi taler om iltmangel (hypoxia) er højden 10.000 fod
= den højde, hvor vi senest skal tænke på konsekvensen af mangel på ilt. Hvis du så er ryger og /
eller er i dårlig kondition, er din udgangshøjde måske 4 – 5000 fod, og ikke SEA level!.

Det farlige ved iltmangel er, at man, efterhånden som den
indtræffer, mister evnen til at erkende det!
Tilbage til indholdsfortegnelse

2.3.1 Symptomer på iltmangel
Hvilke symptomer er det så, man skal være opmærksom på i forbindelse med iltmangel?
Symptomer på iltmangel
Observeret
Egen oplevelse
Mentalt

Fysisk

Andet

Opstemt
Dårlig ydeevne
Forvirret
Dårlig dømmekraft
Øget vejrtrækning
Dårlig koordination
Bevidstløs

Opstemt
God ydeevne

Aggressiv opførsel

Synet sløret
Farver uskarpe
Tunnelsyn
Snurren i arme og fingre
Blåfarvning af læber og fingre

Svimmel
Kvalme
Hovedpine
Øresusen

Iltmangel kan forårsage bevidstløshed og død.
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2.3.2 Tid ved brugbar bevidsthed
Man har et begreb, der hedder Time Of Useful Consciousness (TUC) eller på Dansk ” tid ved
brugbar bevidsthed”. Denne tid afhænger selvfølgelig af flyvehøjden og din personlige tilstand.
Dette lille skema viser sammenhænger højden og ’tid ved
brugbar bevidsthed’ dette.

Forhold mellem Højde og TUC
Højde i fod

Som det kan ses, er der ikke lang tid til handling i tilfælde af
en dekompression i 40.000 fod, 15-20 sek.
Tag din egen iltmaske på først, hjælp derefter dine
medpassagerer eller kollegaer. Derefter skal flyet hurtigst
muligt ned i højde, hvor ilt ikke er påkrævet, dvs. under
10.000 fod.

50.000
43.000
40.000
35.000
30.000
28.000
25.000
22.000
18.000

TUC
9 – 12 Sek.
9 – 12 Sek.
15 – 20 Sek.
30 – 60 Sek.
1 – 2 Min.
2,5 – 3 Min.
4 – 6 Min.
8 – 10 Min.
20 – 30 Min

Iltmangel kan også skyldes andre forhold end højde.
Kulilte fra f.eks. utæt udstødning og brug af kabinevarme. Kulilte kan ikke lugtes eller ses. Man
mærker ikke forgiftningen. Kulilte opfanges meget lettere i blodets iltbærere end ilt.
Dårligt blodkredsløb, pga. dårlig form, dårligt helbred m.m.
Forgiftede lungevæv, alkohol, halogenerede kulbrinter fra klorholdige ildslukkere. Brug kuldioxid
eller Halonslukkere, hvis det kikser med kvælning af flammerne og Dansk Vand ikke er nok.

2.3.3 G-kræfter
Et andet forhold, nemlig G-kræfter, kan hindre blod i at løbe til hjernen, og dermed skabe iltmangel.
Herunder ser du en person som udsættes for en påvirkning på 6G

6g

Ved 3 g er der stadig fuld kontrol over situationen. Ved 4 g melder de første faresignaler sig. Fx
begynder farvesynet at forsvinde (Grey out). Trækkes yderligere G, mister man synsevnen og får
det, man kalder ”black-out”. Man er dog stadigvæk ved bevidsthed, men det er kun et spørgsmål
om få sekunder, og får man ikke rettet flyet op i tide, bliver man bevidstløs (GLOC = Gravity lack
of consciousness).
Laver man et udvendigt loop, presses blodet op i hovedet, og man risikerer et “Red Out “ på grund
af blodets ophobning i nethinden.
Bloddonor
Virker man som bloddonor, kan der være perioder, hvor flyvning skal undgås, så dette er ikke
foreneligt med en flyverkarriere.
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2.3.4 Hyperventilation
I tilfælde, hvor folk går i panik, bliver angste eller
nervøse, kan vejrtrækningshastigheden stige, uden at
der er et fysiologisk behov herfor. Ved
hyperventilation sker der et fald i CO2koncentrationen i blodet, og personen kan blive
bevidstløs.
Det kan være svært at afgøre, om der er tale om
hyperventilation eller hypoxia, men har man en
iltflaske, kan man prøve at give en 3-4 indåndinger af
ren ilt. Hjælper det ikke, kan der være tale om
hyperventilation.
Hyperventilation kan afhjælpes ved, at personen foretager ånding i en pose. CO 2-indholdet vil
så øges, og vedkommende vil få det bedre.
Tilbage til indholdsfortegnelse

2.4

Balancesans

W

Menneskelig ydeevne og begrænsninger2

Balancesans er evnen til at mærke legemets stilling og bevægelse i forhold til omgivelserne. I
denne evne spiller tyngdekraften en meget stor rolle.
De sensorer der indgår i balancesansen er:

Buegange og øresten
Synet
Kroppens stillingssans

Problemet med vores balancesans er, at vi, når vi under flyvning fx foretager et drej, skaber vores
egen tyngdekraft. Det perfekte drej er en illusion, som snyder vores sanseapparat, da vi ikke kan
mærke det.
2.4.1

Høresansen

Øret kan registrere både lydens frekvens og lydens styrke, samt hvilken retning lyden kommer fra
(hvis man har 2 ører).
Her ses en figur, som viser, hvordan
vort øre er opbygget.
For enden af øregangen er
trommehinden, som vibrerer og sætter
luften i øregangen i bevægelse, når vi
hører en lyd. Lydsvingningerne føres til
de 3 små knogler til øresneglen, hvor
der er anbragt fimrehår af forskellig opbygning. Disse opfanger de forskellige toner og sender dem
via hørenerven til hjernen, hvor der sker en bearbejdning af signalerne.
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For at øret skal virke perfekt, er det vigtigt, at trykket på begge sider af trommehinden er ens. Hvis
det eustatiske rør, som forbinder mellemøret med svælget, er blokeret, får man dannet et hulrum.
Det kan være meget smertefuldt, hvis trykket ikke er udlignet. Normalt sker trykudligningen ved
synkning, hvorved det eustatiske rør rettes ud. Derfor får små børn ofte noget at tygge på, især
under nedstigningen, hvor trykudligningen er vanskeligst. Et overtryk i det eustatiske rør, som kan
opstå under opstigning, har lettere ved at slippe ud.
Der findes en metode til udligning af trykket, Valsalva metoden, hvor man ånder dybt ind, holder
sig for næsen, lukker munden og puster ud. Trykket skulle så gå op i det eustatiske rør.
Hvis du lider af høfeber, mellemørebetændelse, kæbehulebetændelse, polypper, hævet slimhinde
som følge af infektion eller andre ting, som kan påvirke trykudligningen, skal du måske hellere blive
på jorden.
Høresansen er vigtigere, end man umiddelbart skulle tro. Man kan få skader på sin hørelse i det
støjfyldte flyvemiljø. Det kan undgås ved brug af gode ”Head Sets” eller høreværn. Støj er kilde til
stress. Og selv om man har normal hørelse, kan der være situationer, hvor det, man hører, ikke
svarer til det, der siges fx ved samtale med flyveleder.
Tilbage til indholdsfortegnelse

Buegangene
I det indre øre sidder ørestenen med de tre buegange anbragt vinkelret på
hinanden. På indersiden af buegangene er anbragt følehår, og buegangen er
fyldt med væske (endolymfe), hvis viskositet er som glycerin.
Buegangene registrerer drejninger af hovedet i enhver retning, da væsken
har en træghed mod bevægelse. Fortsættes drejningen af hovedet, vil
væsken i buegangen følge med i samme hastighed, og følehårene vil stå ret
op og ikke afgive noget signal.
Det vil sige, at det kun er ændringer i bevægelse som registreres. Holder man op med at dreje
hovedet rundt, vil væsken fortsætte og signalere modsat drejning.
Vi har nok alle oplevet, at det først var, når vi hoppede af karrusellen, at vi fik problemer med
balancen.
Kun hvis vi kan bruge synet til at fastslå vores stilling,
kan vi bruge signalerne fra buegangene!!

Her ses en tegning af et fly og de tre buegange.

Det kunne ligne en reklame for vores balancesans. Flyet kan i
virkeligheden vende således, at f.eks. krængning vil
registreres i en forkert buegang. Dit hoved kan vende
således, at hældning føles som krængning.
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Husk at synet, hvis man bare får et kortvarigt blik af en horisontlinie, vil korrigere en rumlig
desorientering.
Her en tegning af en enkelt buegang. Buegangen følger med dit
hoved ved bevægelser. Væsken har træghed mod at følge med,
men vil efter kort tid opnå samme hastighed som buegangen, og
sansecellen vil ikke længere signalere bevægelse.
Der kræves en rotation af en vis størrelse (over 3 grader pr.
sekund), før buegangen vil registrere bevægelsen.

Øresten
På figuren fra før kan du se, hvor vi har vores øresten. De er i sækken under
buegangene.
Der er tale om en krystalfyldt væske med følehår, som
signalerer hovedets stilling i forhold til tyngdekraften og lineære
accelerationer - se figuren til højre.
Ved acceleration bøjes følehårene bagud. Det giver et
falsk indtryk af stigning.

Tilbage til indholdsfortegnelse

2.4.2

Synet

For VFR-piloter er synet den vigtigste sans. Herunder ses, hvordan et øje er opbygget.
Yderst ses hornhinden, som beskytter vort øje.
Bag den er iris, som bestemmer, hvor meget lys
der skal ind. Dernæst har vi linsen, som kan
ændre form og dermed brændvidde.
Bagerst har vi den gule plet og den blinde plet.
Når man skal se skarpt, skal billedet dannes på
den gule plet. Under den gule plet, hvor
synsnerven går ud, er en blind plet - den har dog
ingen praktisk betydning, hvis man har 2 øjne.
Når vi er unge er linsen blød og fleksibel. Med alderen bliver den mere hård, og man kan få brug
for at bruge briller. Linsen kan blive grå og uklar, man kalder det grå stær.
En anden øjensygdom er grøn stær, som skyldes væskeovertryk i det indre øje.
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Den blinde plet
Her er en figur, hvor du kan teste rigtigheden af, at man har en blind plet i sit øje.

Gør sådan: Du dækker eller lukker højre øje. Fokuser på stjernen. Bevæg langsomt hovedet mod
papiret. På et tidspunkt vil flyet forsvinde.
Du kan også prøve her: http://www.netbiologen.dk/fysiologi/blindplet.htm
Den blinde plet giver normalt ikke problemer for os under flyvning, da det andet øje ser
genstanden.
Det centrale syn og det perifere syn
Øjet har 2 synsfelter: Det centrale og det perifere. Her ses en skitse, som viser de to felter.
Det centrale syn
Det centrale synsfelt er det lille område nær øjets
fikseringspunkt. Bruges til aflæsning af instrumenter,
udkik mm. Kan se farver, men er natteblind. Er
ressourcekrævende at bruge, da inputs skal fortolkes.
Det periferiske syn
Det perifere synsfelt udgør resten af synsfeltet. Det
omkranser vores centrale synsfelt. Det arbejder sammen med vores balancesans. Det kræver ikke
så meget opmærksomhed at benytte sig af det periferiske syn.
Nattesyn har man via det periferiske syn. Vort nattesyn udvikles på 30 til 40 minutter og er følsomt
overfor iltmangel. Nattesynet vil være nedsat ved højder på 3–5000 fod.
Det periferiske syn arbejder sammen med vores motoriske sanseapparat, som sidder på hver side
af hovedet i det indre øre. Det er dog sådan, at synet ”overruler” indtrykkene fra sanseapparatet. Et
eksempel: Lad os antage, at du flyver i skyer. Lad os sige, at du krænger 30 grader. Du
fornemmer, at have vingerne vandrette. Du har altså ved hjælp af kroppens stillingssans samt
sanseapparatet i det indre øre har fået en forkert opfattelse af flyets stilling i luften. Hvis du så
kommer ud af skyer, vil synet have en ”kurerende” effekt på den rumlige desorientering, og du vil
øjeblikkeligt rette flyet op.
Det centrale syn, som vi under flyvningen kunne bruge til at aflæse instrumenter med, kræver en
tankemæssig fortolkning, før man lader dette ”overrule” de andre falske sanseindtryk.
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Synsopfattelsen
Her er en lille figur som illustrerer fortolkningen af inputs fra det
centrale syn.
Ubevidst smider man det ene ”en” væk. Du kender sikkert også
de eksempler med længden af to linjer. Den ene linje er afsluttet
med en pil. Den anden ende er afsluttet med omvendte pile. De
to linjer er lige lange.
Har du bemærket solens størrelse lige før den går ned, i forhold
til når den står højere på himlen?
Det er sjældent at øjets opbygning giver anledning til fejlindtryk. Fejlindtrykkene sker i hjernens
fortolkning af synsindtrykkene. Vi kan fx blive snydt med afstande.
På en klar dag kan man fx se pylonerne på Lillebæltsbroen på lang afstand, men gætter man på,
hvor langt der er, er der i virkeligheden ofte meget længere, end man umiddelbart troede. Omvendt
er det i usigtbart vejr, da er man tilbøjelig til at overvurdere afstande.
Tilbage til indholdsfortegnelse

Anflyvningsillusioner
Her er nogle andre eksempler på illusioner i forbindelse med anflyvning.
Anflyvning til skrå bane. Ubevidst prøver man at have det samme billede af banen, som man er
vant til, og kan derved komme til at lave en for lav anflyvning til en bane som hælder opad.

Det omvendte er tilfældet, hvis banen skråner nedad fremefter.
Ved anflyvning af en bane, som er smallere, end den man er vant til, vil man tro, at man ligger for
højt. Som følge deraf vil man lave en for lav anflyvning.
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Det omvendte er tilfældet, hvis det er en bredere bane, man anflyver.
Her er et skema over anflyvningsillusioner.

ANFLYVNINGSILLUSIONER

SITUATION

ILLUSION

RESULTAT

Bane eller terræn hælder opad

Større højde

Lavere anflyvning

Bane smallere end sædvanlig

Større højde

Lavere anflyvning

Øde terræn (Black–hole natflyvn.)

Større højde

Lavere anflyvning

Bane eller terræn hælder nedad

Mindre højde

Højere anflyvning

Bane bredere end sædvanlig

Mindre højde

Højere anflyvning

Kraftig bane og approach-lys

Mindre distance

Højere anflyvning

Af andre illusioner kan nævnes, at hvis man under indflyvning har haft banen i syne, men der
pludseligt kommer en sky imellem, så har man en tendens til at dykke for at få banen i syne igen.
Hvis du bliver væk i en sky, vil du i en paniksituation tro, at der, hvor der er lysest, er opad. Det er
dog ikke altid tilfældet, men må være et instinkt vi har udviklet.
Det er ikke nok, at man bruger synet til at holde flyet vandret. Man skal også holde godt øje med
den øvrige trafik. Sørg for at gøre dig synlig, så andre kan se dig (lys). Hvis andre ved, at du er i
nærheden, er der større chance for, at du bliver set. Afgiv positionsrapporter og tænd din
transponder!
Husk solbrillerne, de er uundværlige i sollys også sollys over snedækkede områder, hvor du
risikerer du at blive sneblind på grund af for meget lys, hvis du ikke beskytter øjnene.
Tilbage til indholdsfortegnelse

Kollision
To fly på skærende kurs.

Hvis den relative pejling mellem de to fly er konstant, vil
”billedet” af det andet fly stå stille.
Det vil bare vokse i størrelse. Hurtigt.
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Det er vigtigt, at man skanner horisonten for andre fly regelmæssigt. Især, hvis der er
svæveflyvning, skal man være opmærksom. Det ene øjeblik kan man kortvarigt se flyet. I næste
øjeblik er det væk!
Herunder ses en måde at skanne horisonten på. Øjnene glider med en hastighed, der svarer til 20
grader pr 2 sek, hen over horisonten. Derefter fokuseres kortvarigt på instrumenterne, hvorefter
metoden gentages.

Husk at fokusere på ting, der ligger ude i horisonten, fx en sky, da man ellers er tilbøjelig til at
indrette synet efter ting tæt på flyet.
Tilbage til indholdsfortegnelse

Kroppens stillingssans
Over hele kroppen har vi sanseceller. Fx har vi sanseceller i muskler og sener, som registrerer
legemsdelenes indbyrdes stilling. Også hudens tryksans medvirker ved registrering af legemets
stilling.
Bliver man fx presset tilbage i sædet, vil det tolkes som acceleration
Som det har fremgået af teksten indtil nu, er der
mange muligheder for falske indtryk af, hvordan vi
vender i forhold til omverden.
Hvis vores forestilling om, hvordan vi vender, ikke
stemmer overens med virkeligheden, siger man, at
man er ”rumligt desorienteret ”.

Rumlig Desorientering
En undersøgelse har vist, at hvis du sætter en pilot, som ikke har træning i instrument-flyvning, i en
situation, hvor vedkommende ikke har visuel reference til en horisontlinje, vil der gennemsnitligt gå
ca. 3 minutter, til kontrollen over flyet er mistet.
Ting som stress, angst og lign. nedsætter denne tid!
Hvordan undgår man rumlig desorientering?
-

Vend om, når vejret bliver for dårligt.
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-

Træn instrumentflyvning, så du, hvis du alligevel kommer i situationer, hvor du ikke har
visuel reference (eller hvis du flyver ved VFR-nat), kan klare dig ved hjælp af instrumenter.

-

Men lad være med at flyve VFR og instrumentflyvning på en gang. Enten er du på
instrumenter eller VFR.

Graveyard spin
Har man mistet kontrollen over flyet under flyvning i skyer, og er kommet i spind med konstant
rotation, vil det kun være de første 10 – 20 sekunder, man vil mærke rotation. Derefter kører
væsken i øret i samme fart som buegangen. Man kan dog mærke G-kræfterne og se på
kursgyroen, at man drejer rundt.
Hvis man får stoppet rotationen, vil det føles som spind modsat vej. Forsøg på at undgå denne
følelse vil føre til, at flyet bringes i et nyt spind.

Oprettelse fra spind kræver god visuel kontrol af horisont og / eller instrumenter.

Ved instrumentflyvning skal krydstjek af basisinstrumenter ske ved bevægelse af øjnene og ikke
ved bevægelse af hovedet.
Derfor er instrumenterne som regel også anbragt, så det kan lade sig gøre.
Du vil måske høre ordet ”leans” i forbindelse med rumlig desorientering, det betyder falske
fornemmelser. Disse leans kureres som før nævnt med et kortvarigt blik på horisonten.
Tilbage til indholdsfortegnelse

2.5

Transportsyge

W

Menneskelig ydeevne og begrænsninger3

Nogle mennesker er følsomme over for køresyge eller transportsyge. Disse mennesker kan få det
svært ved flyvning. Langsom tilvænning i roligt vejr kan gradvist løse problemet for de fleste.
Det er ikke usædvanligt, at nye flyveelever kaster op efter de første flyveture. Det kan ikke
anbefales, at du som pilot bruger medicin mod køresyge, da disse sløver sanserne (dine
passagerer må dog gerne anvende dem).
Især, hvis man ikke har en horisont eller noget at fæste sit blik på uden for flyet, kan man få
transportsyge. Pas på ved kortlæsning.
Angst og stress samt brug af alkohol er forstærkende faktorer til transportsygens opståen.
Hvis du har en passager, som er angrebet af transportsyge, skal du berolige vedkommende, sørge
for frisklufttilførsel, flyve så roligt som muligt og give vedkommende en pose, som vedkommende
kan kaste op i. Alene det, at den luftsyge ved, at der er et sikkert sted at kaste op, kan virke
beroligende.
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2.6

Flyvning og helbred

Før vi indtræder i flyvningens verden, bliver vi undersøgt på kryds og tværs. Det gælder fysisk, og
er der i din helbredsjournal psykiske anmærkninger, tages også disse med, når AMC
(Flyvemedicinsk afdeling) skal tage stilling til første udstedelse af certifikat.
En sådan medical godkendelse fortæller, at dit helbred på godkendelsesdagen var i orden med
hensyn til at fungere som PPL-pilot.
Det er dog ikke ensbetydende med, at dit helbred, på den aktuelle flyvedag er ok.
Før påbegyndelse af en flyvning er der ting, som skal være i orden: Pilotens og flyets tilstand samt
vejret og der skal være tid til forberedelse.
Flyets tjekker vi bl.a. ved inspektion og ved hjælp af tjeklister, så vi er sikre på at få alle punkter
med. Vi ringer til en meteorolog, for at kontrollere vejret før flyvning.
Pilotens tilstand og forberedelse kan andre ikke hjælpe med, men med grundig forberedelse
kommer man langt. Du vil erfare, at det kræver tid at gøre sig klar til sådan en opgave, som en
flyvning kan være. Planlægning, alternative planer, risikovurdering og anden forberedelse tager tid.
Har du ikke den, falder det tilbage på dig selv og din tilstand. Det kan være i form af usikkerhed,
stress eller angst, hvis en uforudset situation dukker op, osv.
Et eksempel på en tjekliste til piloten, ses herunder. Tjeklisten er bygget op over den engelske
sammentrækning ”I´M SAFE´E´”
Tegn

Betydning

Spørg dig selv

Illness

Har jeg symptomer på sygdom?

M

Medication

Har jeg indtaget receptpligtig eller anden medicin?

S

Stress

Er jeg under psykisk pres på mit arbejde?

A

Alcohol

F

Fatique

E

Eating

E

Emotions

I

Har jeg helbredsmæssige, familie eller
pengeproblemer?
Har jeg fået alkohol inden for de seneste 24 timer?
Har jeg tømmermænd eller eftervirkninger?
Sov jeg godt i nat og er jeg udhvilet?
Har jeg haft en hård dag?
Har jeg indtaget en tilpas mængde væske?
Har jeg indtaget nok mad til at jeg kan holde min
blodsukkerkoncentration i top under hele flyvningen?
Føler jeg vrede, angst, utilstrækkelighed …?

Tilbage til indholdsfortegnelse
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2.6.1

Sygdomme og medicin

Sygdomme som forkølelse og høfeber kan indebære en fare for, at piloten skader sig selv, hvis
han foretager en flyvning pga. evt. manglende evne til at udligne trykket på trommehinden, hvorfor
man bør afholde sig fra at flyve i disse situationer.
Almindelige små skavanker som ledsmerter, rygsmerter, maveonde og lign. bør også afholde
piloter fra at flyve. Det kan være årsag til, at man er lige den smule under daglig form, som gør, at
man laver en fejl.
Medicin
Husk, at hvis du skal have en længerevarende medicinsk behandling, skal du tale med flyvelægen
og få det godkendt før flyvning.
Selv om du bruger medicin, som ikke er receptpligtig, kan den være uforenelig med flyvning.
Antihistaminer:

Mod allergi og transportsyge, påvirker balance og koordinationsevnen,
virker sløvende.

Smertestillende:

Bør almindeligvis ikke benyttes. Den smertefremkaldende sygdom må i sig
selv være nok til at afholde dig fra flyvning.

Nerve- og sovemedicin: Anses generelt for uegnede til piloter der skal flyve.
Antibiotika:

Normalt anvendes de kun, hvis en infektion er så alvorlig, at den burde
afholde piloter fra at flyve.

Lokalbedøvelse / ambulant narkose: Ingen flyvning de første 24 timer.
Vaccination:

2.6.2

Ingen flyvning de næste 24 timer.

Stress

Stress er kroppens uspecifikke svar på belastninger, behagelige eller ubehagelige. Det er en
naturlig og nødvendig del af livet.
Hvis du ser på kurven, kan du se, at under søvn har vi en
del stress. Ikke meget, men den er der. Er der for meget,
kan du ikke sove. I vågen tilstand skal der en smule stress
til for at få os op på en optimal ydeevne. Overstresses vi,
går ydeevnen ned, og til sidst går vi i panik.
Den stress, vi ser på skitsen, er den aktuelle stress i
forbindelse med, at der stilles krav om, at vi skal yde et
bestemt stykke arbejde.
For nogle mennesker starter kurven ved søvn måske 1 cm længere oppe. Det er et udtryk for, at
deres ”grund-stress niveau” er højt. Store lån i banken, umulige ægtefæller, børn som kræver en
stor indsats osv.
Piloten skal både før, under og efter flyvningen være agtpågivende og på toppen. Især er der
visse faser under flyvningen, der kræver pilotens opmærksomhed og hele ydeevne.
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Betragt skemaet herunder. Skemaet viser procentdel af uheld fordeles på flyvningens forskellige
faser.

Vi kan se, at langt de fleste uheld sker i forbindelse med start og landing. En-route sker der næsten
ingen uheld. Det er altså under start og landing, at piloten skal yde mest.
Men det er ikke her, han har den største ydeevne. Den største ydeevne har piloten nemlig, før
træthed og stress sætter ind - og det vil for flyvning sige under ligeudflyvning.
Start og landing kræver derfor ekstra opmærksomhed og overskud!
Stress er cumulativ, dvs. at den bygger sig op i niveau. Du kan måske også forstå, at toppunktet
for ydeevne vil være på et lavere niveau, hvis grundstress-niveauet er højt.
Man kan dele stress op i 3 niveauer eller trin.
Hvis punkt 2 og 3 fortsætter uden aflastning, indtræder sygdomstegn, overbelastning, nedsat
årvågenhed og sammenbrud.
Grænserne for overbelastning er højest individuelle. Nogle kan vedvarende køre i højt gear, andre
må geare ned. Det gælder også her om at kende og erkende sine grænser.

1. En situation opstår. Hormoner udløses, puls og vejrtrækning øges,
blodsukker stiger, sanser skærpes, vrede, angst. Høj grad af
opmærksomhed. Løses situationen ikke på dette stadie, vil der enten
ske:
2. Tilvænning eller modstand
Tilvænning: man accepterer situationen og symptomerne aftager
Modstand: kroppen reagerer på situationen og forsøger at reparere på
den ’skade’, der er sket. Hvis dette ikke lykkes indtræffer:
3. Udmattelse, man giver op (resignerer) og overlader sig til skæbnen.

Tilbage til indholdsfortegnelse

2.6.3

Alkohol

Vi kender nok alle virkningen af alkohol. Ydeevnen nedsættes ved bare en lille mængde alkohol,
og som noget af det første mister man dømmekraften, når man indtager for meget.
De lovmæssige krav siger, at ingen, med en alkoholpromille i blodet på eller over 0,20, må fungere
som besætningsmedlemmer på et fly.
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Én ting er promillen, noget andet er tømmermænd efter en nat i byen. Der kan sagtens gå 24
timer, før man er 100% ”fit for flight” igen efter at have indtaget alkohol.
Normalt regner man med, at det tager ca. 1 time og 15 min. at forbrænde én genstand, så man kan
nogenlunde regne ud, hvor lang en pause man skal holde, til indtaget alkohol er forbrændt. Der er
ikke måder til hurtig forbrænding.
På engelsk findes et godt udtryk: At least 8 hours from bottle to throttle.
SLV har udgivet en folder om ’Flyvning og alokohol, uforenelige størrelser’. Hent den her.

2.6.4

Fatique (udtrætning)

Udtrætning kan være en følge af længere tids vedvarende belastninger af fysisk og / eller mental
art. Mangel på søvn, meget arbejde, besværligheder, mm fører til kronisk udmattelse. Akut,
kortvarig træthed efter en dags arbejde kender vi alle. Et behov for hvile og restituering melder sig.
En god nats søvn fjerner den akutte udtrætning. De korte farlige perioder, man kan få med
microsleeps, har ingen restituerende virkning! De kan være yderst farlige, hvis man er pilot,
chauffør eller andet, som kræver fuld og konstant opmærksomhed.
Et begreb som Jetlag virker også udmattende. Det ændres på vores indre ur - vores døgnrytme
ændres. Perioder med lys og mørke forskydes.
Man regner med en normaliseringstid på 1 dag pr. timezone man er rejst.
Træthed er sammen med stress de tilstande, der har størst indflydelse på pilotens ydeevne - i
negativ retning.
Illustrationen her viser sammenhængen mellem
opgavens krav og pilotens ydeevne på en
tilfældig flyvning. Vi kan se at under hele
flyvningen er opgavens krav under pilotens
ydeevne. Flyvningen burde altså foregå uden
problemer. Men der kan undervejs ske fald i
pilotens ydeevne. Er det ikke et stort fald, vil det
ikke få fatale følger, men sker faldet i faser hvor
opgavens krav ligger tæt på pilotens maximale
ydeevne, kan det få fatale følger.
Vi kan se at:
Start men især anflyvning og landing presser pilotens ydeevne til det yderste!!
Opgavens krav kan være mindre hos en pilot, som er veltrænet i fx landinger.

2.6.5

Andet

Spise
Sørg for at have spist tilstrækkeligt inden flyvning påbegyndes. Hav eventuelt lidt med, i tilfælde af
at du skulle blive sulten. Det er også meget vigtigt, at du har indtaget væske nok.
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Især, hvis du svæveflyver mange timer i træk om sommeren, risikerer du at få varmestress som
følge af dehydrering.
Følelser
Følelser som vrede og ophidselse eller hvis dine tanker kredser omkring belastende forhold,
herunder almindelig ophidselse efter skænderier, bringer dig ud af ligevægt.
Bliv på jorden til du er ligevægtig igen.
SCUBA dykning
Scuba-dykning er dykning med åndingsudstyr, der forsyner dykkeren
med luft svarende til det omgivende tryk. En sådan dykning medfører
risiko for dykkersyge, hvorfor dykkerne lærer bestemte
opstigningsprocedurer, hvis de har været på større dybder.
Det overraskende er, at efter sådan en dybdedykning er følsomheden
for dykkersyge så stor, at man selv under flyvning i trykkabine kan blive
ramt af dykkersyge.
På dykkerskolerne læres, at dykning under 10 meter medfører flyvepause i 12 timer, og 10 meter
og mere medfører pause i 24 timer før flyvning – selv med trykkabine.
Andet
Normalt frarådes det folk at være bloddonorer. Man forærer med sin donation en vis mængde røde
blodlegemer bort. Normalt betyder det ikke noget i dagligdagen, men bevæger man sig op i
højden, hvor trykket er mindre, øges følsomheden for iltmangel.
Det bevirker fx, at der sker en forringelse af evnen til at se i mørke.
Folk, som nyligt er opererede eller har åbne læsioner, må ikke udsættes for flyvning, da trykket kan
blive for voldsom en belastning.
Tilbage til indholdsfortegnelse

2.7 Beslutningsprocessen

W

Menneskelig ydeevne og begrænsninger4

At tage en beslutning er en kompliceret proces, hvori mange af hjernens centre
deltager.

På skemaet her kan du bl.a. se:
- hvordan sanserne deltager i
processen
- hvordan hjernen gør brug af
oplagret viden før vi tager en
beslutning og skrider til handling

Flyveteori PLL(A)(UL)/LAPL

Henning Andersen, Midtjysk Flyveskole© 2015

Side | 68

Bemærk især, at før man kan foretage en handling (som ikke ligger på rygraden), skal der tages en
beslutning. Beslutningskanalen kan kun tage én beslutning af gangen!
Ofte skal man derfor først beslutte, hvilken beslutning, der skal tages først!! Det er her, filmen
knækker for mange, og der bliver ikke taget aktion i tide. God planlægning reducerer antallet af
beslutninger under flyveturen, fordi der allerede er besluttet alternative fremgangsmåder, hvis et
eller andet nødvendiggør dette.

2.7.1 Farlige persontyper
Inden for flyvning taler man om 5 typer af uheldig personlighed, som, hvis de hos det enkelte
menneske har for stor dominans, fører til dårlig ”airmanship”.
Vi taler her om flg. typer af personlighed:
MACHO
ANTIAUTORITÆR
RESIGNERENDE
IMPULSIV
USÅRLIG
Herunder følger en karakteristik af disse typer af personlighed.

MACHO
-

Har behov for at vise, at han er smartere, dygtigere og bedre end andre.

-

Fortæller andre om bedrifter og vovemod.

-

Satser ofte mere end kvalifikationerne rækker til for at imponere omgivelserne.

ANTIAUTORITÆR
-

Bryder sig ikke om at andre skal fortælle ham hvad, eller hvordan man skal gøre.

-

Kommunikationen er ofte en-vejs.

-

Han synes at have behov for at bryde eller tilsidesætte regler. Laver egne procedurer.

-

Betragter sig som smartere og dygtigere end gennemsnittet.

-

”Kom ikke her og fortæl mig, hvordan jeg skal gøre”.

RESIGNERENDE
- Er tilbøjelig til at give op på forhånd. Føler, at det nytter nok ikke noget alligevel.
- Tror mere eller mindre på at det hele er skæbnebestemt, og at det nok skal gå.
- Lader ofte andre bestemme og befinder sig godt derved.
- Kan ikke lide at træffe beslutninger og føler sig usikker derved.
Fandt desværre ingen person, der ville illustrere den Resignerende kategori. Alle trak sig!
IMPULSIV
- Træffer hurtige beslutninger her og nu og uden tanker for konsekvenser.
- Prioriterer ikke, for han /hun har ikke tænk meget på hverken mål eller metode.
- Den første, i nuet brugbare, handlemåde bliver den, der føres ud i livet.
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USÅRLIG
-

En person der har følelsen af at ”det sker ikke for mig”.

-

Han ved at ulykker sker overalt, men tror ikke de rammer ham selv.

-

Han synes ikke det er specielt synd for dem som ulykken rammer

-

Han har ikke nogen særlig indlevelsesfølelse, for han har aldrig i tankerne
set sig selv som offer.

-

Tager ofte unødvendige chancer, fordi han føler sig beskyttet.

Klik på linket her for at tage din egen personlighedstest. Følg vejledningen.
Det ses, at hvis man har en tilpas del af de ovenfor nævnte holdninger, og de ikke tager overhånd,
er det ok. Har man for lidt eller for meget, er det ikke så godt.

2.7.2 Beslutningsdygtighed
Mennesker er generelt ikke gode til at træffe rationelle beslutninger. Vi lader os ofte lede af følelser
og intuition (det er det, der gør os til mennesker). Når en vigtig beslutning skal tages indenfor
udførelse af en flyvning, har man meget lidt brug for følelse og intuition. Det man har brug for er en
fornuftig og rationel beslutningsproces.
Metodik i beslutningsfasen er en god hjælp.
Spørg dig selv: Hvad er problemet? – Løsningsmuligheder – Konsekvenser – Beslutning –
gennemførelse
Husk at en god rationel beslutning er:

-

Baseret på opmærksomhed og tendenser, omgivelser og udvikling.

-

Realistisk opfattelse af situationen.

-

God forståelse af problemet.

-

Grundig analyse af problemstillingen.

-

Valg af bedste løsning blandt givne muligheder.

-

Realistisk bedømmelse af risici.

GODE RÅD.
-

Hvis du tvivler på udfaldet af en beslutning eller på din evne til at vurdere den situation
du befinder dig i, så søg hjælp over radioen med det samme.

-

Kend frekvenserne, hvor du kan få hjælp. Tøv ikke, fordi du er bange for at stille dig selv
i dårligt lys.

-

Falsk stolthed har kostet mange livet!
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-

Afbryd flyvningen snarest, hvis du ikke synes, du kan overskue situationen, eller du føler
dig usikker.

-

Fortsæt ikke i forventning om, at forholdene nok udvikler sig positivt - så har du
overladt noget til tilfældighederne!

Tilbage til indholdsfortegnelse
Til hovedsiden
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3.1 Indledning
I faget meteorologi skal vi lære, hvordan vi under planlægning af en flyvning vurderer vejrets
indflydelse. Du bliver ikke meteorolog på 25 timer eller mindre. Men du får en masse forskelligartet
viden om vejret og meteorologi. Det er imidlertid først, når du begynder at skoleflyve, at du rigtigt
begynder at lære meteorologi – by doing. Her får du nogle redskaber og skabeloner, du kan bruge
i det virkelige flyver-liv, men det tager år at blive god i faget.
Og selv om man er god, skal man alligevel bruge oplysninger fra den meteorologiske tjeneste.
En god pilot kan blive i tvivl om vejret, men så er der ingen tvivl – undlad at flyve den tur.

3.2 Atmosfæren, sammensætning og struktur

W

Meteorologi 1

Jordens atmosfære består af ca. 78 % kvælstof, 21 % ilt, næsten 1 % argon samt små mængder af
andre gasser.
Atmosfæren yder på flere måder beskyttelse af livet på jorden. Den opfanger kosmisk stråling fra
rummet (småpartikler brænder op i atmosfæren, før de rammer jorden), og ozonlaget nedsætter
solens skadelige stråler (UV).
Atmosfæren rækker langt ud i rummet og består af forskellige sfærer.
De fleste vejrfænomener er i den nederste del af atmosfæren, nærmere betegnet den del, vi kalder
troposfæren.
Her ser du en skitse, som strækker sig
fra jordens overflade og 1800 km ud i
rummet.
Bemærk, hvordan temperaturfaldet er
konstant op gennem troposfæren.
Tropospausen ligger højere over ækvator
end over polerne - varm luft fylder mere
end kold luft.
En vigtig bestanddel i troposfæren er
vand. 99 % af alt vand findes indenfor 10
km fra jordens overflade. Halvdelen
findes i højder under 2 km.
Luftens indhold af forureningspartikler,
støv, salt m.m. spiller en stor rolle for
dannelsen af skyer, tåge og nedbør, idet regndråberne dannes omkring sådanne småpartikler.
Meteorologisk set indeholder luften: ren tør luft, vanddamp og forureningspartikler.Det er disse
faktorer, som giver os det vejr, vi har, men også sol og måne har betydning herfor.
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Der er 4 egenskaber ved atmosfæren, som har særlig betydning for vejret omkring os:
Tilbage til indholdsfortegnelse

3.3
3.3.1

-

Temperaturen

-

Fugtigheden

-

Lufttrykket

-

Vinden

Tryk, tæthed og temperatur
Barometer, tryk og isobarer

Lufttrykket er vægten af den luftmængde, som befinder sig over et legeme. En luftsøjle på 1 m 2
vejer 10336 kg. Til måling af lufttrykket bruges et barometer.
Enheden, man aflæser trykket i, er hPa (hectoPascal). I
Danmark er normaltrykket ca. 1013 hPa.
Her ses en principtegning af et barometer.
Dåsen er næsten lufttom. Sammentrykning eller udvidelse vil få
viseren til at give udslag.
Lufttrykket på en flyveplads referencepunkt kaldes QFE. Højdemåleren viser 0 fod, trykket kan
aflæses i vinduet på højdemåleren. Ud fra den aktuelle temperatur kan man udregne lufttrykket
ved havets overflade (MSL). Dette tryk benævnes QFF. Havde man omregnet med
standardatmosfæreværdier, vil man få QNH.
For at kunne tegne et kort over tryksystemerne på et område skal findes QFF for en masse
målepunkter. Der tegnes linjer gennem punkter med samme QFF. Disse linjer, som forbinder
punkter med ens tryk, kaldes isobarer.
Her ser du en sådan skitse, et overflade-kort,
med højtryk (H) og lavtryk (L).
Forneden ser du tryksystemet set oppefra og
ned.
Her er lagt et snit ind gennem tryksystemet
fra A til B.
Foroven kan du se, hvordan systemet ser ud
set fra siden langs snittet gennem A-B.
Isobarerne er de cirkler, der er tegnet
omkring højtryk og lavtryk.
Normalt vil der på overfladekort være skrevet
tryk på isobarerne.
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Her er der for overskuelighedens skyld sat tal på snitbilledet (se den røde oval). Tallene er trykket i
hPa. Du kan fx se, at højtrykket til venstre i centrum, hvor trykket er højest, har et tryk på 1030
hPa. Trykket falder væk fra centrum.
På tegningen er isobarafstanden 5 hPa. På de vejrkort, vi senere skal arbejde med, er
isobarafstanden 4 hPa.
Ofte strækker der sig et U- eller V-formet område ud fra et lavtryk eller højtryk.
Denne udposning kaldes ved lavtryk for trug og ved højtryk for ryg.
Du kan genfinde både trug og ryg på trykkortet herover
Når man under flyvning holder en tilsyneladende konstant højde, er det i
virkeligheden et konstant tryk, man følger. Fx 1000 hPa.
Luft kan komprimeres
Luft har den egenskab, at den kan komprimeres (presses sammen). Jo større trykket er, desto
mindre fylder en luftmængde. Ved havoverfladen er luften komprimeret mest, og jo højere man
bevæger sig op, jo mere vil luften udvide sig. Hvis man opvarmer en luftmængde, vil den udvide
sig. Afkøler man luft, vil den trække sig sammen og fylde mindre. Der gælder nedenstående
sammenhæng mellem luftens rumfang og hhv. tryk og temperatur.

Luftens rumfang er omvendt proportionalt med trykket
Luftens rumfang er proportional med temperaturen

Højdemålere
Højdemålere fungerer i princippet som barometeret (se starten af afsnittet). Når man flyver i en
bestemt højde, følger man i virkeligheden en isobar-flade. Der gælder derfor:
Prøv på foregående side at følge 995 hPa-isobaren fra ryg mod trug, og du kan se, at man vil være
stadig lavere, efterhånden som man nærmer sig lavtrykket.

-

hvis du flyver mod et sted med højere tryk, vil du i virkeligheden være
højere, end højdemåleren indikerer.
hvis du flyver mod lavere tryk, vil du være lavere, end højdemåleren
indikerer.

Tilbage til indholdsfortegnelse

3.3.2

Solen

I løbet af et år kommer vi rundt om solen i en
elliptisk bane.
Jorden roterer samtidigt en gang rundt om sig
selv på døgn. Jordens akse hælder ca. 23. I
løbet af det døgn vil solens indstråling derfor
være meget forskellig.
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Skemaet her viser, hvordan henholdsvis
solens indstråling og jordens udstråling
(varmeafgivelse) er i løbet af et døgn.
Her er afbilledet en af de dage, hvor solen uforstyrret af skyer - får lov at skinne hele
dagen.
Den koldeste tid på dagen er hvor jorden
udstråler mindst, dvs. lige efter solopgang.
Den varmeste tid er et par timer efter, at solen
har stået i zenith (højest på himlen).
Dag- og nattemperaturer varierer meget.
På dage med solskin fra en skyfri himmel vil de fleste af solens
stråler nå gennem atmosfæren og helt til jordens overflade. Der
bliver varmt.
Hvis der er skydække, når solens stråler ikke ned til jorden, og der
opnås ikke så høj temperatur.
Er der skydække om natten, ligger dette som en dyne hen over
jorden og holder på varmen.
Er der derimod klart vejr om natten, medfølger det lavere
temperaturer.
Energien til vores vejr på jorden kommer fra solen.
Solens stråler er kortbølgede og gennemtrænger luften i
atmosfæren uden at afsætte ret meget varme.
Ca. 2% af den indkommende stråling bliver omdannet til varme i troposfæren.
Når solens stråler rammer jorden, bliver denne opvarmet og sender en langbølget varmestråling
ud.
Af denne udstråling
opfanges ca. 80 % af
luftens indhold af
usynlig vanddamp samt
af luftens kuldioxid
indhold.
Den opvarmede
atmosfære sender
stråling tilbage mod
jorden. Man kalder det
atmosfærisk
modstråling.
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Hele fænomenet kaldes drivhuseffekten. Hvis vi ingen drivhuseffekt havde, ville temperaturen på
jorden være 20 – 30 mindre, end den er i dag!
Når luften er tør, er drivhuseffekten lille. På en klar dag ser man, at temperaturen falder hurtigt, når
solen er gået ned.
Jordoverfladens temperatur er afhængig af overfladens beskaffenhed. Ikke alle overflader er lige
gode varmeledere. Et område med klipper er fx i stand til at oplagre meget varme, hvorimod en
sandoverflade kun er varm i overfladen. Dette bevirker, at om aftenen, når solens indstråling er
forbi, vil klippeområdet holde bedre på varmen end sandområdet. Tænk på de store daglige
temperaturforskelle i ørkenen. 45C om dagen og 8C om natten.
Vandoverflader er gode til at absorbere varme. Opvarmningen giver bevægelse i vandet, og
varmen fordeles over et stort område.
Døgnets temperaturvariation er ikke så stor i kystnære områder som inde midt i landet.
På tegningen herunder kan du se, hvordan de forskellige overflader holder på varmen. Du kan
også se, hvilken indvirkning jordoverfladens temperatur har på luften ovenover.
Fra de varme overflader stiger luften til vejrs, da varm luft udvider sig. Luften afkøles i højden og
danner små vanddråber, som samles til skyer.
Modsat over de kolde områder. Her synker luften nedad, men vejret holder sig klart.

Tilbage til indholdsfortegnelse

3.3.3

Adiabatiske processer

Adiabatiske processer er processer, hvor der ikke udveksles varme (energi) med omgivelserne.
Man taler om henholdsvis en tøradiabatisk og en fugtadiabatisk proces.
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Tøradiabatisk proces
En tøradiabatisk proces er en adiabatisk proces for tør, umættet luft. Processen bestemmer, hvor
stor temperaturstigningen eller -faldet vil være i nedsynkende eller opstigende tør og umættet luft,
når der ikke sker varmeudveksling med omgivelserne.

Temperaturændringen i umættet luft er ca. 1oC pr 100 meters højdeændring

Fugtadiabatisk proces
En fugtadiabatisk proces er en proces der bestemmer, hvor stor temperaturfaldet eller
temperaturstigningen vil være i hhv. opstigende / nedsynkende mættet luft, hvor der ikke sker
varmeudveksling med omgivelserne. Ved opstigning af mættet luft frigøres ved kondensation af
vanddamp latent (bunden) varme, hvorfor temperaturfaldet bliver mindre end i tør umættet luft.

Temperaturændringen i mættet luft er ca. 0,5 oC pr 100 meters højdeændring

Hvad skal vi bekymre os om det for?
Det skal vi, fordi en luftmasses temperatur og fugtighedsindhold er afgørende for stabiliteten i
luften, som har afgørende betydning for flyvning.
Hvis en luftmasse stiger eller løftes til vejrs, vil kun dens yderkanter komme i berøring med
omgivende luft.
Temperaturændringerne vil derfor hovedsageligt skyldes processer i luften som følge af
opstigningen. Temperaturfaldet ved en opstigende luftmasse sker i første del af opstigningen efter
tøradiabaten.
Når temperaturen i luftmassen er faldet til kondensationsniveauet (den højde, hvor luftens
vanddamp begynder at fortætte), vil den frigivne varme ved fortætningen bevirke, at
temperaturfaldet mindskes og nu vil ske efter fugtadiabaten.
Her ses et termodynamisk diagram, der
viser temperaturændringen i højden
Løftekurven (den sorte, ujævne streg)
viser temperatur til en given højde.
Løftekurven vil det første stykke være
parallel med tørdiabaten (den røde
kurve) – indtil dugpunktet nås (her ca. 5oC).
Herefter vil den være parallel med
fugtadiabaten (den blå kurve).
I atmosfæren varierer temperaturen med
højden alt efter årstid, sted og tidspunkt på døgnet.
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Her ses en illustration af, hvordan man med opsendelse af en
radiosonde måler temperaturen i forskellige højder.
Tallene helt ude i højre side af illustrationen (-10 til 20) angiver
normaltemperatur i en bestemt højde, svarende til tallene i venstre
side af illustrationen.
Der er lavet beregninger på temperatur og fugtighedsforhold for to
forskellige luftmasser.
Luftmassen til venstre er en næsten tør luftmasse, med en
temperatur på 20oC og en relativ fugtighed på 30% (kan man se af
nederste cirkel).
Første del af opstigningen - indtil 2 km - sker med et
temperaturfald på 1oC pr. 100 m (tøradiabaten).
Derefter sker temperaturfaldet med 0,5 oC pr. 100 m
(fugtadiabaten).
Luftmassen til højre er en fugtig luftmasse, også 20 oC, men med
en fugtighed på 99%. Den bliver ved hævning på få meter 100%
mættet, og ved yderligere løftning sker temperaturændringer med
0,5o pr. 100 m (fugtadiabaten).
Luften vil ved et lille løft blive varmere end den omgivende luft, og som følge heraf stige til vejrs.
Isotermer og isotermkort
På specielle vejrkort kan være tegnet linjer gennem
observationsposter, der har samme temperatur. Disse linjer kaldes
isotermer. Her er fx et isotermkort, der viser gennemsnitstemperaturen
i juli måned.
Isotermkort bruges til at lokalisere kolde og varme luftmasser. Om
områder, hvor der er lille afstand mellem isotermerne, siger man, at
temperaturgradienten er stærk. Når der er lille afstand mellem
isotermerne, er temperaturændringen pr. afstandsenhed stor, og
temperaturgradienten bliver dermed stor.
Vertikal temperaturgradient:
Temperaturens aftagen med højden pr. lodret enhed (1000 fod).
Positiv temperaturgradient:
Temperaturen aftager med øget højde.
Isotermi:
Temperaturen er konstant med højden.
Tilbage til indholdsfortegnelse
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3.3.4 Inversion
Når temperaturen stiger med højden, siger man, at der er
en inversion.
Inversioner er hyppige nær jordoverfladen, men findes
også ofte i den frie atmosfære. Tropospausen er fx en
inversion.
På figuren her ses de forskellige former for
temperaturvariation med højden (temperaturgradienter)
Inversioner er stabiliserende for vejret.
Inversioner kan dannes på flg. måder:
Bundinversion
Dannes på klare nætter, ved udstråling fra jorden. Dette vil
bevirke en afkøling, som forplanter sig til de nære luftlag.
Når der er en lille smule turbulens bredes inversionen
opad. Afkølingen kan ofte danne strålingståge.
Morgensolen kan om sommeren hurtigt opvarme luften, så
inversionen forsvinder. Om vinteren kniber det.
Turbulensinversion
Når vindhastigheden er stor kan turbulensen bevirke at der
dannes en inversion i toppen af turbulenslaget.
Inversionen dannes ved at luften nær jorden afkøles med
højden. Dette bevirker en nedsynkning ovenfra.
Nedsynkende luft opvarmes og blandes med
omgivelserne. Der dannes ofte stratus eller stratocumulus
skyer i inversionslaget.
Subsidensinversion
Subsidens betyder en langsom nedsynkning af luft over et
stort område. Forekommer især i højtryksområder. Den
nedsynkende luft vil opvarmes med 3 oC pr. 1000 fods
nedsynkning. Laget under 2000 fod vil ikke deltage i
denne nedsynkning.
Inversionslaget ligger typisk i 2-3000 fod.
I forbindelse med fronter, hvor varm luft ligger hen over kold luft, dannes også inversioner. I
forbindelse med inversioner vil der ofte være dis, tåge eller skyer. Der vil være Wind shear
(vindskift) / turbulens. Hyppigst i kolde måneder samt om natten i sommermånederne.

3.3.5

Stabil og instabil luft

Forrige afsnit har omhandlet forhold, som berører stabiliteten i atmosfæren.
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Vi taler om 3 former for stabilitet i

-

Stabil luftmasse

forbindelse med luften:

-

Instabil luftmasse

-

Betinget instabil
luftmasse

Stabiltet:
Når et luftelement er koldere end omgivelserne, vil tætheden være større, og det vil synke ned.
Når luftlaget er stabilt, vil temperaturfaldet i den atmosfæriske luft være mindre end 1,5oC pr. 1000
fod (fugtadiabatisk gradient).
Instabiltet:
Når et luftelement er varmere end omgivelserne, fx efter en flytning af luftmasser, vil tætheden
være mindre, og elementet vil stige til vejrs.
Når luftlaget er instabilt, vil temperaturfaldet i den atmosfæriske luft være mere end 3oC pr. 1000
fod (tøradiabatisk gradient).
Betinget instabiltet:
Når et luftelement under visse forhold er stabilt og under andre forhold instabilt, kaldes dette
betinget instabilitet.
Skitsen her viser sammenhængen mellem de 3
former for stabilitet.
En stabil atmosfære vil modvirke op og nedgående luftbevægelser.
En instabil atmosfære vil tillade, at op- og nedgående luftstrømme vokser.
En betinget instabil atmosfære kan, hvis den tilføres en påvirkning udefra, blive instabil.
Luftens stabilitet er bestemt af temperaturens og fugtighedens vertikale fordeling.
Udløsning af stabilitet sker, når der kommer varmere luft ind over koldere luft -fx varmfronter.
Stabiliteten øges når:
-

Der sker en afkøling i de nederste lag og/ eller en opvarmning i de højere lag.

-

Der sker en advektion af kold luft i de nederste lag og/ eller varm luft i de øvre lag.

-

Fugtighedsindholdet falder.

-

Der er subsidens (nedsynkning)

Instabiliteten vil øges når:
-

Der sker en opvarmning i de nederste lag og/ eller afkøling i de højere lag.

-

Der foregår en advektion af varm luft i de nederste lag og/ eller kold luft i de højere lag.

-

Fugtighedsindholdet stiger.

-

Luften tvinges til vejrs, hvorved betinget instabilitet kan blive udløst (kan ske ved løft over
bjerge eller over fronter)

Tilbage til indholdsfortegnelse
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3.4

Fugtighed og nedbør

W

Meteorologi 2

W

Meteorologi 3

Vand findes i tre former: usynlig vanddamp, vanddråber og is.

Når vand fordamper, tilføres luften vanddamp. Når det regner, føres vandet tilbage til
jordoverfladen igen.
Atmosfærens indhold af usynlig vanddamp er skyld i dannelsen af skyer, tåge, nedbør og lign., idet
vanddampdråberne under visse forhold er i stand til at kondensere til talrige vanddråber eller
iskrystaller samt, ved fortsat vækst til, at udvikle sig til nedbør.
Herunder ses, hvordan vandkredsløbet er. Tallene angiver de estimerede vandmængder
i 1000 km3 pr år.

3.4.1

Damptryk og mætningstryk

Atmosfæren indeholder mange forskellige luftarter, som hver udgør en andel i det totale lufttryk.
Den del af trykket, der udgøres af vanddamp, kaldes damptrykket.
Der er en maksimalgrænse for, hvor meget
usynlig vanddamp 1 m3 luft kan indeholde.
Denne mængde afhænger af luftens
temperatur. Jo varmere luften er, desto mere
vanddamp kan den indeholde. Når luften ikke
kan indeholde mere usynlig vanddamp, siger
man, at mætningstrykket er nået.
Skemaet her viser forholdet mellem
temperatur og vandindhold i fugtmættet luft.

3.4.2

Dugpunkt, absolut og relativ fugtighed

Inden for meteorologi opereres med 2 former for fugtighed:
Absolut fugtighed: det antal gram vand 1 m3 luft kan indeholde ved
forskellige temperatur
Relativ fugtighed: en procentvis angivelse af den mængde vanddamp, der er
til stede, i forhold til hvad luften maksimalt kan indeholde.
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I en fugtmættet luft er den relative fugtighed (eller fugtighedsgraden) således altid 100%, hvorimod
det absolutte vandindhold i en fugtmættet luft afhænger af temperaturen.
Den relative fugtighed måles med et hygrometer. Når man kender fugtighedsgraden og
temperaturen, kan man ud fra kurven om sammenhørende værdier for temperatur og vandindhold i
fugtmættet luft beregne den absolutte fugtighed.

For enhver luftmasse vil der være en temperatur, hvor den
relative fugtighed er 100 %.
Denne temperatur kaldes dugpunktstemperaturen.

Tilbage til indholdsfortegnelse

3.4.3

Skyer og nedbør

Når fugtighedsgraden når op på 100 %, vil noget af vanddampen fortætte til skyer.
Skyer
En sky er en samling af meget fine vanddråber, der fortætter omkring mikroskopiske støvpartikler,
som er små nok til at kunne holde sig svævende. Hvis flere vanddråber forener sig til større dråber,
kan de falde ned som regn.
Foregår fortætningen ved temperaturer under frysepunktet, kan vanddampen sublimere til
iskrystaller og danne sløragtige skyer.
Megen regn begynder i de høje luftlag som iskrystaller, og er der koldt nok, kan de nå jorden som
sne. Ved højere temperaturer smelter de på vejen ned og forener sig med de lavere skyers
vanddråber.
En mellemform mellem sne og regn er hagl, som dannes ved, at smeltende iskrystaller og
vanddråber med opstigende luft igen føres op til temperaturer under frysepunktet og her fryser til
is.
Al skydannelse og eventuel nedbør udløses, fordi luftens temperatur bringes under dugpunktet.
Normalt sker dette ved, at luften af en eller anden grund stiger til vejrs. Når det sker, bliver trykket
lavere, luftmolekylerne kommer længere fra hinanden, og temperaturen falder. Luftudvidelsen
forårsager et temperaturfald på 1C pr 100 m opstigning (3C pr 1000 fod).
I en given højde nås dugpunktet, og der dannes skyer. Denne højde kaldes
kondensationsniveauet.
Ved yderligere opstigning tilfører fortætningen luften den varme, der blev brugt til fordampningen
nede på jordoverfladen. Denne varme, som svarer til 0,5C pr. 100 m opstigning (1,5C pr 1000
fod), skal herefter modregnes i den afkøling, der sker på grund af udvidelsen. Over
kondensationsniveauet er afkølingen derfor kun 0,5C pr 100 m opstigning. Navnlig i skyfrit vejr
kan der om natten være en så kraftig udstråling fra jordoverfladen, at den afkøles til under
dugpunktet.
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Når luften kommer i berøring med den kolde jordoverflade, vil vanddampen ved plusgrader fortætte
til dug og ved minusgrader sublimere til rim. Bliver de jordnære luftlag som helhed afkølet (ved
turbulens), dannes der et tyndt jordnært lag af tåge eller rimtåge.
Figuren her viser vanddampens cyklus.
Tilbage til indholdsfortegnelse

3.5

Tryk og vind

Al vind er forårsaget af trykforskelle. Generelt vil vinden søge fra højt tryk mod lavt tryk.
Det er trykforskellen mellem systemerne, der afgør, hvor stor gradientkraften er. Er der kort afstand
mellem isobarerne, er trykgradienten stor, og vi får en kraftig vind.

ISOBARAFSTAND I hPa
TRYKGRADIENTKRAFT = ISOBARAFSTAND I KM

Den horisontale trykgradient i et vilkårligt punkt står vinkelret på isobaren gennem punktet og er
rettet fra højere mod lavere tryk.

3.5.1

Høj- og lavtryk

De vinde, vi har i Danmark, er den del af et stort vindsystem, der dækker hele jordkloden. Det
kaldes det globale vindsystem.
Ved ækvator er der den største indstråling fra solen. Her dannes varme luftmasser, som stiger til
vejrs. Ved polerne er den mindste indstråling. Her synker luftmasser ned. Begge steder sættes de
omkringliggende luftmasser i bevægelse, hvorved der skabes 4 globale højtryksbælter og 3
globale lavtryksbælter, som du kan se på figuren herunder.
Over Ækvator, hvor solen står i zenit, dannes et stort
termisk lavtryksbælte rundt om Jorden.
Det kalder vi det ækvatoriale lavtryksbælte.
På begge sider af det ækvatoriale lavtryksbælte finder
vi to zoner med høje tryk.
De kaldes de subtropiske højtryksbælter.
Ved polerne har vi Jordens koldeste områder. Her vil
dannes termiske højtryk. Det kalder vi polart højtryk.
I de tempererede zoner mellem de polare højtryk og
de subtropiske højtryk finder vi zoner med lavtryk.
Disse zoner kaldes de tempererede lavtryksbælter.
Flyveteori PLL(A)(UL)/LAPL

Henning Andersen, Midtjysk Flyveskole© 2015

Side | 84

3.5.2

Atmosfærens bevægelse

Hvis luftbevægelserne kun var påvirket af
gradienterne, ville vindene blæse fra direkte nord mod
syd eller direkte fra syd mod nord. De er imidlertid
også påvirket af Corioliskraften.
Corioliskraften er den kraft, der, på grund af jordens
rotation afbøjer vindenes bevægelsesretning.
Vindene vil afbøjes i modsat retning af
rotationsretningen.
Corioliskraften bevirker, at vindene afbøjes til højre
nord for ækvator og til venstre syd for ækvator.
Derved dannes vind- og trykbælterne i de tre
cirkulationssystemer.
Mellem de subtropiske højtryk og de ækvatoriale
lavtryk blæser de varme passatvinde, som på
grund af corioliskraften afbøjes mod vest og
bliver til hhv. sydøst.- og nordøstpassagen.
Fra de polare højrtyk blæser kolde polare vinde.
Fra de subtropiske højtryk blæser varme
luftmasser mod de tempererede lavtryk, hvor de
møder den kolde polarluft. Disse vinde afbøjes
mod øst og bliver til vestenvindsbælter.
I mødet mellem de kolde polarluftmasser og de varme subtropiske luftmasser dannes en front.
Denne front kaldes polarfronten. De to luftmasser er meget forskellige. Tropikluften, som på grund
af sin høje temperatur har et stort rumfang og når op til 15 – 18 km’s højde, før den når
tropospausen, og polarluften, som omvendt er kold og sammentrukket, så den kun når op i 8 – 10
km’s højde.
På grund af den bratte overgang i temperatur og rumfang danner de isobare flader i højden nogle
bratte skrænter, der falder mod polerne. Derfor er der i givne højder store gradienter, som
fremkalder meget store vindstyrker. Da Corioliskraften især afhænger af vindens styrke, bliver
afbøjningen 90, så vinden bliver til en geostrofisk vind – dvs. en vind, der blæser i højden og
parallelt med isobarerne. Denne vind kaldes jetstrømmen.
Jetstrømmen befinder sig 8-12 km over jordoverfladen. Her kan vi ikke mærke den, men den har
stor betydning for luftfart og for de vandrende lavtryk.
Illustrationen her til højre giver et indtryk af det globale
vindsystem.
De røde pile er varme luftmasser, de blå pile kolde luftmasser.
Polarfronten befinder sig omkring 60’-nordlige breddegrad.
Man får også et indtryk af, hvordan den varme luft afkøles i
højden, og den kolde luft opvarmes ved på vej mod jorden.
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På billedserien til venstre kan du se,
hvordan højtryk og lavtryk er indbyrdes
sammenhængende.
Det starter foroven med et normalt tryk
og temperatur i begge søjler.
I venstre søjle opbygges et højtryk, mens
der i højre søjle opbygges et lavtryk.
Men som det ses af de nederste
illustrationer, så kan hverken højtryk eller
lavtryk eksistere uden den anden, idet
dannelsen af det ene medfører
dannelsen af det andet.

Se en animation af det globale
vindsystem:
http://epsc.wustl.edu/courses/epsc105a/files2/Animations_7/GlobalWind.html
Tilbage til indholdsfortegnelse

3.5.3

Jordens overflade og den geostrofiske vind

Vinde opstår som følge af temperaturforskelle og deraf følgende trykforskelle, som bevirker en
gradientkraft (trykændring pr afstandsenhed).
Man opdeler vinde i geostrofiske vinde og vinde i friktionslaget (overfladevinde).
Den geostrofiske vind befinder sig over friktionslaget (laget, hvori vindens hastighed nedsættes
pga. friktion med jorden - 0-2000 fod).
På den nordlige halvkugle vil lavtryk befinde sig til venstre og
højtryk til højre i forhold til den geostrofiske vinds retning.
Når luften bevæger sig fra højt tryk til lavt tryk, vil den blive påvirket
af Corioliskraften.
Tegningen viser en geostrofisk vind (rød pil) mellem 2 isobarer.
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Overfladevinden (vinden i friktionslaget) vil være mindre påvirket af Corioliskraften, fordi
vindhastigheden reduceres af friktionen.
Dette bevirker, at vindretningen kommer fra en, i grader angivet,
lavere retning.
Friktionen gør, at vindstyrken gradvis bliver lavere fra ca. 2000 fod
og nedefter.
Tegningen viser en overfladevind (rød pil) med en afbøjning på
20-30 grader i forhold til isobarerne.
Over havområder er forskellen mellem den geostrofiske vind og jordvinden ikke så stor. Vinden
over vandet vil være ca. 70% til 85 % i styrke af den geostrofiske vinds styrke.
Forskellen i vindretning vil være ca. 10 0, hvor den over land er 20-30o.
Vindretninger tæt på jordoverfladen afviger lidt fra den geostrofiske vindretning på grund af jordens
rotation (corioliskraften).
Hvorfor vinden ikke blæser direkte fra højt mod lavt tryk?
Her ses 2 tryksystemer.
Til venstre ses et svagt system,
hvor trykfaldet pr. afstandsenhed
er relativt lav. Trykgradienten er
forholdsvis svag og vinden vil også
være relativ svag.
Systemet til højre er et kraftigere
lavtryk og afstanden mellem
isobarerne er mindre. Det vil sige,
at trykændringen pr.
afstandsenhed er større. Dette
bevirker en kraftigere vind.
Vi skal nu se, hvorfor vindens retning ikke er direkte fra lavt til højt tryk. Vi har været inde på det
tidligere. Det skyldes Corioliskraften.
På figuren kan du se den ”tilsyneladende” afbøjning af en
luftmasse (1 og 2), som bevæger sig i nordlig retning.
De 3 røde pile angiver bevægelse af objekter naglet til
jorden.
Jordens rotationshastighed i km/timen er størst ved
ækvator.
Når man bevæger luft fra ækvator nordpå, vil det beholde
rotationshastigheden, ca. 1600 km. i timen, men da
jordomkredsen bliver mindre, desto længere vi kommer fra
ækvator, så vil det, betragtet fra jorden, virke som om luften
ændrer retning og drejes lidt til højre.
Omvendt er det på den sydlige halvkugle, der virker det, set fra jorden, som om vinden drejer til
højre.
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På illustrationen her ses, hvordan
vinden afbøjes til højre og
efterhånden, som vi nærmer os lavt
tryk, ender med at være parallel
med isobarerne.
Vinden opstår ved, at en
trykgradient sætter luft i bevægelse
(nederst til venstre). I starten er
Corioliskraften lille, men efterhånden som vinden bliver kraftigere, vokser også Corioliskraften. Når
de 2 kræfter, Corioliskraften og trykgradientkraften, er lige store og modsat rettede, vil vinden
blæse parallelt med isobarerne (og venstre om et lavtryk). Vinden, der blæser parallelt med
isobarerne, er den geostrofiske vind.
Lokale vinde: føhn, land- og søbrise
Forestil dig en sommerdag med roligt
vejr. Om formiddagen varmer solen
landjorden op. Varm luft vil midt i landet
stige op, og der dannes et såkaldt
termisk lavtryk. Luft vil blive suget fra
kystområder og ind mod midten af landet.
Man benævner det søbrise.
Om aftenen sker det modsatte.
Luften over landjorden afkøles og synker
sammen, hvorved der dannes termisk
højtryk. Luften breder sig ved jorden ud
mod kystområdet, som er varmere på
grund af vandets bedre varmefylde. Det
vil bevirke, at luften stiger op ude over
vandet, og kølig luft trækkes ud mod
kysten. I højden blæser luften ind over
landet. Man kalder det landbrise.
Et andet vindfænomen er føhnvinden, hvis princip du ser herunder.
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Kølig fugtig luft blæser op ad bjergsiden. I starten falder temperaturen med 3C pr. 1000 fod. Når
luften er mættet, falder temperaturen med 1,5C pr 1000 fod. Der vil falde nedbør, først som regn
og derefter som sne.
Når luften passerer hen over bjergtoppen, er den næsten tør og meget kold. Ved nedsynkning på
den anden side opvarmes luften adiabatisk med 3C pr 1000 fod. Slutresultat er en næsten tør og
varm luft (fx Norske fjelde).
Tilbage til indholdsfortegnelse

3.6

Dannelse af skyer

Skyer dannes, når luftens indhold af vanddamp kondenserer.
Dette kan ske på tre måder:

Advektion: Varm fugtig luft over en kold overflade giver tåge eller stratus.
Advektion af kold luft i højden giver cumulus- eller CB-skyer.
Udstråling: De nederste luftlag opvarmes af varmeudstråling fra jorden.
Luften stiger til vejrs og kondenserer til cumulus- eller CB-skyer.
Adiabatisk: Luft varmere end omgivelserne stiger til vejrs, afkøles adiabatisk
30C pr 1000 fod indtil kondensationsniveau.

Hvilke skyer, der dannes, bestemmes af mængden af fugt samt luftmassens stabilitet.
-

Instabil luft giver cumulusformede skyer. Det er skyer med stor lodret opbygning.

-

I stabil luft dannes stratusskyer. Det er skyer med stor horisontal udbredelse.

Man deler herudover skyerne ind efter den højde, de befinder sig i.
Skyer inddeles i 3 lag: lave, mellemhøje og høje skyer.
Lave skyer går fra 0 – 6500 fod.
-

St = Stratus

-

SC = Stratocumulus

-

Cu = Cumulus

Mellemhøje skyer hedder noget med “alto” og går fra 6500 til 23000 fod.
-

AC = Altocumulus

-

AS = Altostratus

De høje skyer hedder noget med “Cirrus” og går fra 16500 fod til 45000 fod.
-

Ci = Cirrus

-

CS = Cirrostratus

-

CC = Cirrocumulus
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Herunder ser du alle skyer samlet.

Så er der skyerne med lodret opbygning tilbage, og det er CB eller i daglig tale Cumulus-nimbus,
den store uvejrssky som stort set indeholder alle vejrfænomener fx turbulens og isning, hagl og
kraftig regn, kraftige vinde fra alle mulige retninger – torden og lynild.
Så PAS GODT PÅ, når du er i nærheden af sådan én.
Tilbage til indholdsfortegnelse

3.6.1

Konvektionsskyer og orografiske skyer

Konvektionsskyer
Konvektionsskyer er skyer af cumulus-typen, dvs. med lodret opbygning. De dannes ved
adiabatisk afkøling. Et eksempel kan være godtvejrs-cumulus, som dannes på flotte sommerdage,
hvor luften ikke er for fugtig.
Højden til skybasen kan med rimelig sikkerhed beregnes ved at tage forskellen mellem temperatur
og dugpunktstemperatur og gange den med 400 fod.
Orografiske skyer
Orografiske skyer dannes ved, at luft tvinges op over en bjergside. Hvis luften er meget fugtig, kan
der evt. dannes tåge. Hvis vandindholdet er behersket, vil der i kondensations-niveauet dannes
stratocumulus skyer. Hvis luften er instabil, kan der dannes CB-skyer. På læsiden af bjerget
opløses skyerne pga. nedsynkende luft.
Der kan i stabilt vejr dannes bjergbølger på læsiden. Skyerne i bjergbølger vil være AC og SC, og
de vil ligge i bånd eller i skygader.
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Flyvning i skyer giver problemer!!
Foruden reduktion i sigtbarheden er problemerne turbulens og isning samt farlig nedbør i form af
hagl. Værst er CB-skyer!!
CB-skyens vækstbetingelser: fugtig luft til højt niveau, instabil luft i stort vertikalt område, kraftige
løftebevægelser i skyen, temperatur i skybase over 0C og i toppen under -30C.
Energien til den kolossale udvikling fås ved frigivelse af latent varme ved kondensation, hvor 600
varmekalorier frigives pr. gram vand. Varmen omdannes delvist til bevægelsesenergi.
Farerne er lette at få øje på
for små fly, der flyver ind i
skyen.
Men ikke kun selve CB’en
kan være farlig. Mange
kilometer før CB’en kan der
være en ”gustfront”, hvor
vinden pludseligt skifter
retning og styrke. Således
kan et fly gå fra at have en
modvind på 20 kt til at have
en medvind på måske 60
kt. Det har kostet havari for både små og store fly!
CB’skyens udvikling
En CB’sky har 3 stadier: udviklingsstadie, midterstadiet og slutstadiet.

Udviklingsstadiet
Skyen suger energi til sig. Under skyen er der kun opvinde. Skyen vokser hurtigt over
00-isotermen (den røde stiplede linje). Inde i skyen er der regn og slud. Opvinde fra nogle
hundrede fod pr. min. til 6000 fod/min. I slutningen af stadiet er der udviklet kraftig isning og
turbulens i skyen. Skyen er nu ca. 15 min. gammel.
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Midterstadiet
Skyen begynder at give nedbør. Kold luft rives med nedbøren ud af skyen. Opvindene svækkes
hermed og bliver med tiden til nedvinde. Toppen på CB’en er nået op i tropopausen (30 – 60.000
fod). Tordenvejret er kraftigt. Ved jorden er der kraftig regn og stærk byget vind. I skyen er der
kraftig turbulens. Der vil også forekomme hagl og ishagl. Nedbøren vil i slutningen af midterstadiet
brede sig mere og mere, og når opvindene er forsvundet i hele konvektionscellen, begynder
slutstadiet. Midterstadiet har varet ca. 30 minutter.
Slutstadiet
Energitilførslen er stoppet og cellen opløses. Der er kun nedvinde tilbage. Nedbøren ophører i takt
med nedvindene. Temperaturen bliver omtrent som temperaturen i den omgivende luft, og skyen
opløses langsomt. Den kan enten forsvinde helt, eller der kan blive små mængder af lagdelte skyer
tilbage. Slutstadiet tager ca. 15 minutter.
Effekt af vindgradient og vindbyger på start og landing
Som du så tidligere kan vinden ændre sig under anflyvning af en bane. Dette gælder både i styrke
og i retning. Forhold som CB-skyer giver ofte vindbyger.
Vindbyger er en pludselig øgning i vindhastigheden, der varer nogle minutter og derefter aftager
igen. Vindbyger rapporteres?? ved en pludselig forøgelse af middelvindhastigheden på 16 kt. eller
mere til 22 kt. eller mere og med en varighed på mindst 1 minut.
Når vinden tiltager et øjeblik, kalder man det gust eller vindstød.
Vindstød rapporteres ved en pludselig forøgelse af middelvindhastigheden på 10 kt eller mere, og
med en varighed på ikke over 1 minut.
Man må tage sine forholdsregler ved landing under forhold, hvor der er vindbyger eller vindstød. Et
fænomen, vi alle kender ved flyvning i friktionslaget, er turbulens. Den kan også give problemer
under landing, men er dog mest til gene en-route.
Tilbage til indholdsfortegnelse

3.6.2

Tåge, tågedis og tør-dis.

Tåge er en sky, som indhyller observatøren på jorden og er tilstrækkelig tæt til at nedsætte den
meteorologiske sigtbarhed til under 1000 m.
Hvis sigtbarheden overstiger 1000 m, benævnes tågen som tågedis.
Er tågens højde over land under 2 m, kaldes det lav tåge. Sigtbarheden over denne tåge skal være
1000 m eller mere.
Tørdis er dis skabt af utallige små støv- eller saltpartikler i luften. Så små, at de ikke kan ses med
det blotte øje. Tågedis og tørdis angives i METAR/SPECI (begreber, du vil høre mere om senere)
ved sigtbarheder op til 5000 m.
Tåge kan dannes ved at luften afkøles til dugpunktstemperaturen.
Dette kan skyldes varmetab i jordoverfladen pga. udstråling.
Det giver strålingståge.
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A. Hen på
eftermiddagen bliver
jordens
varmeudstråling
større end
indstrålingen.
Hvis turbulensen er
svag, vil det konstante temperaturfald med højden ikke kunne bibeholdes.
B. Der sker en afkøling af de nederste luftlag, og som det ses, dannes en lav inversion.
C. Efterhånden som afkølingsprocessen skrider frem, falder temperaturen og inversionslaget
bliver tykkere.
Hvis det er vindstille, kan jorden afkøles meget uden, at luften ovenover bliver tilsvarende afkølet.
Selve jordoverfladen og genstande på den kan derfor nå ned på luftens dugpunktstemperatur, og
noget af luftens vanddamp vil ved berøring med jordoverfladen fortættes til vanddråber direkte på
jorden og genstandene.
Dette kaldes dug; i frostvejr rim.
-

Er der vindstille dannes dug eller rim.

-

Er vinden svag (1 til 5 kt) dannes strålingståge.

-

Er vinden over 5 kt løftes tågen og bliver til stratus.

For dannelse af strålingståge er det en betingelse, at der er skyfrit, samt at der er en del fugt i
luften.Tågen kan også skyldes varmetab til en kold overflade, når varmere luft strømmer over den.
Det giver advektionståge.
En tredje måde at afkøle luften på, er ved at lade den strømme op over skrånende terræn.
Dette giver orografisk tåge. Tåge kan også dannes ved tilførsel af fugt, så luften bliver mættet.
Hvis dette skyldes varme regndråber, der falder gennem kold luft, kaldes tågen fronttåge. Hvis
tågen er dannet som følge af fordampning fra vandoverflader, kaldes tågen sørøg (eller
mosekonebryg)
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Advektions- og fronttåge
Advektion er horisontal bevægelse af en luftmasse.
Forestil dig advektion af varm fugtig luft ind over kold
jordbund.
Som det fremgår af tegningen her, blæser varm
fugtig luft ind over land. Luften afkøles til
dugpunktstemperaturen, og der dannes
advektionståge. Jo mere luften afkøles, desto tættere
bliver tågen. Vindhastigheden skal helst være mellem
15 og 25 kt.
Advektionståge er den tågeform, der har den største udbredelse - både horisontalt og vertikalt.
Advektionståge over land er mest forekommende i vinterhalvåret. I forårs- og efterårsmåneder vil
advektionståge kunne dannes over vand, når opvarmet luft over land blæser ud over det koldere
vand.
Når varme regndråber falder gennem et område med
koldere luft, vil en blanding med den omliggende kolde luft bevirke,
at luften bliver mættet, og der sker en kondensation, som resulterer
i stratus eller fronttåge. Fronttåge ses i forbindelse med
varmfronter (se tegning til højre - du hører mere herom senere).
Opløsning af tågen sker som regel ved, at solen opvarmer luften, så tågen i realiteten fordamper. I
første omgang kan tåge løftes til lave skyer, men hvis solen får ordentligt fat, fx når der går hul i
skyerne, går det meget hurtigt. Vindstigning vil også virke opløsende på skyer. Nedbør kan få
fugtigheden ud af tågen. Det sker ved, at de større regndråber opfanger de små tågedråber. Tågen
opløses hermed.
Tåge kan ikke eksistere i længere tid over kold sne.
Skyhøjde / skybase
På en dag med klart definerede skyer angives højden fra
jordens overflade til underkanten af skyerne.
(skybase = underkanten af skyerne)
Angives fx BKN 008, betyder det, at der er skyet med base i
800 fod.
Tilbage til indholdsfortegnelse

Sigtbarhed ved tågedis, sne, røg, støv og sandfygning
Tåge og flyvning
Tåge udgør et problem under start og landing, på grund af den reducerede sigtbarhed.
Da tåge er defineret ved en sigtbarhed ved jorden på mindre end 1000 m, er det jo ikke et
problem for VFR- flyvning, for den kan ikke foregå under disse værdier.
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Tågedis og tørdis kan derimod give problemer for VFR-flyvning, for her er sigtbarheden op til 5
km.
Ved meteorologisk sigtbarhed forstås den største afstand, i hvilken
en sort genstand af passende størrelse kan ses og genkendes mod
himmelhorisonten under normalt dagslys.

Sigtbarhedens størrelse afhænger af flere faktorer:
-

Antal vanddråber og forureningspartikler i luften

-

Sigtmærkets farve, kontur og størrelse

-

Baggrundsfarve og -belysning

-

Observatørens syn

Den meteorologiske sigtbarhed måles i 2 m højde over land. (10 m over vand)
Den meteorologiske sigtbarhed i METAR/SPECI (begreberne forklares senere) rapporteres
efter flg. kriterier:
1.

Når sigtbarheden i forskellige retninger er markant varierende, skal den dårligste
sigtbarhed angives efterfulgt af retningen hertil. (NE, S, SW, mm).
Retningsindikatoren anvendes kun, når sigtbarheden i den dårligste retning er
under 5 km.

2.

Når den dårligste sigtbarhed observeres i mere end én retning, skal
retningsangivelsen oplyse den operationelt mest betydningsfulde retning.

3.

Når den dårligste sigtbarhed er mindre end 1500 m, og sigtbarheden i anden
retning er mere end 5 km, skal begge sigtbarhedsværdier oplyses sammen med
retningsangivelserne.

Banesynsvidde
Ved banesynsvidde (RVR) forstås den største afstand, i hvilken en pilot i et fly på centerlinjen af
landingsbanen kan se baneafmærkningerne eller lysene, der viser banen eller identificerer dens
centerlinje.
RVR angives i meter, og kun når den eller sigtbarheden er under 1500 m.
Vertikal visibility (VER VIS)
Ved vertikal visibility (lodret sigtbarhed) forstås den maksimale afstand, hvori man lodret kan
skelne en genstand fra omgivelserne. VER VIS anvendes når snefald, tåge eller tyk dis forhindrer,
at skyer eller himmel kan ses.
Hvis man på grund af tåge, kraftig nedbør eller lignende
ikke er i stand til at angive højden til skyer, angives hvor
højt, man kan kikke op i ”suppedasen”
Man anvender elektronisk udstyr til måling af VER VIS
(vv). Fx vv 001 betyder at man kan se 100 fod op.
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Faren ved flyvning i dårlig sigt er for det første, at man flyver ind i noget man ikke ser.
For det andet, at man ikke mere har en horisontlinje at styre efter, og derfor risikerer rumlig
desorientering.
Husk også, at man har tendens til i dårlig sigtbarhed at overvurdere afstande.

Vær opmærksom på nedsat sigtbarhed når:
- Temperatur og dugpunktstemperatur er ens, eller næsten ens.
- Der er rapporteret sne, finregn eller regn.
- Der er tørdis.
- Ved inversioner.
- Ved støv og sandfygning.

Tilbage til indholdsfortegnelse

3.7 Luftmasser

W

Meteorologi 4

W

Meteorologi 5

Ved en luftmasse forstås et område i luften med en udstrækning på flere tusinde km 2 med ret
ensartet temperatur og fugtighed. Det vil typisk give den samme vejrtype over et meget stort
område.
Når en sådan luftmasse bevæger sig mod fx Danmark, kommer den fra et dannelsesområde.
Dannelsesområdet er et sted, hvor luften har haft lejlighed til at ligge stille et stykke tid og blive
ensartet som den overflade, den ligger på. Det betyder altså, at hvis overfladen er kold, bliver
luftmassen også kold. Eller hvis overfladen er havet, vil luftmassen blive fugtig.
De steder hvor luften typisk kan ligge i længere tid, er områder med ret svage vinde. De mest
logiske steder vil derfor være områder med højtryk, fordi netop disse områder generelt har svage
vinde. Højtrykket kan enten ligge over land, og give en tør luftmasse, eller over havet, hvor
luftmassen så bliver fugtig.
Luftmassernes typiske placering varierer med årstiden.
Her ser du en typisk vinterplacering.
Kolde maritime og continentale
luftmasser i nord og varm maritime
luftmasser tæt på ækvator.
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Her er en typisk sommerplacering.
Varme maritime og continentale luftmasser
bevæger sig fra det varme syd mod nord,
således at vi får det varmere i nord
Tilbage til indholdsfortegnelse

Luftmasser
De forskellige luftmasser har hver deres karakteristika:

Maritim polarluft:
Kontinental polarluft:
Maritim tropikluft:
Kontinental tropikluft:
Arktikluft:

kold og fugtig
kold og tør
varm og fugtig
varm og tør
meget kold

Inddelingen er logisk, idet de polare luftmasser er kolde, og de maritime luftmasser er fugtige,
mens de kontinentale er tørre.
Fugtigheden i atmosfæren har meget stor betydning for temperaturen, idet en tør (kontinental)
tropisk luftmasse om sommeren bliver meget varmere end den fugtige (maritime) tropiske luft.
Tilsvarende bliver den tørre (kontinentale) polare luft meget koldere om vinteren end den fugtige
(maritime) polare luft.
Årsagen til dette fænomen hænger sammen med, at luften får sin opvarmning og afkøling fra den
overflade, den ligger på. Og da landområder opvarmes og afkøles langt hurtigere og mere effektivt
end havområder, fås det store variationer i temperaturen netop inde over kontinenterne.

3.7.1

Ændring af en luftmasse.

Når en luftmasse flyttes fra et sted til et andet (advektion), ændrer den sig efter de påvirkninger,
den kommer ud for. Alligevel kan man, ved at se på vinden, vurdere, hvor luften kommer fra, samt
hvad det betyder for vejret (det gælder dag ikke i en situation, hvor vejret er præget af fronter og
tryksystemer).
Lad os se, hvordan de forskellige luftmasser påvirker vejret i
Danmark. Vi starter med sommervejr.
Vind fra vest
Det kommer ikke bag på nogen, at Danmark ligger i vestenvindsbæltet. Det, vi kender bedst, er de kølige fugtige somre.
Dem får vi typisk, når vinden kommer fra vest og nordvest.
Lavtrykkene bevæger sig fra Skotland, og videre til
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Mellemskandinavien. I tilgift får vi desuden passage af mere udbredte regnområder, de såkaldte
fronter.
Vind mellem syd og sydvest
Vi kan også have lumre og delvis varme somre, når vinden
kommer fra retninger mellem syd og sydvest. Det vil oftest
føles trykkende og lummert, og der er mulighed for dannelse
af tordenbyger i dagens løb. Det store fugtindhold vil gøre
luften diset. Som regel ret skyet. Mulighed for nattetåge.
Vejrudsigten
Typisk vil dagen starte med tågedis, i formiddagstimerne
skyet. Om eftermiddagen kommer nogen sol med mulighed
for tordenbyger især over den sydvestlige del af landet.
Dagtemperatur mellem 22 og 27 grader. Vind let til frisk fra
sydvest.
Vind fra nord til øst
Når der er højtryk over Mellemskandinavien, får vi vind fra
nord til øst. Øst for højtrykket trækkes den tørre og lidt kølige
luft fra Nordskandinavien, eller fra det nordlige Rusland ned
over Danmark.
Vejret vil være solrigt, fordi luften er meget tør.
Når luften har passeret havområder (Østersøen) kan den
opsamle fugt, og der kan dannes få cumulusskyer. Denne
vejrtype giver klare kølige nætter med svage vindforhold.
Vejrudsigten
Vi får solrigt vejr med dagtemperaturer mellem 18 og 23 grader
og til natten mellem 7 og 12 grader. Vinden vil være let til frisk fra nordøst.
Vind fra sydøst
Rigtig sommer får vi først, når vinden kommer om i sydøst.
Den luft, vi får herfra, er opvarmet over det østeuropæiske
kontinent.
Luften indeholder dog en del forureningspartikler. Dels fra de
østeuropæiske sletter, men også fra industriområder.
Hvis højtrykket ligger sydøst for Danmark, vil der være blokeret
for lavtryk vestfra, og vi kan have en længere periode med
godt vejr. Højtrykket vil være stationært.
Sammenfattet: meget varm tør luft – diset (tørdis), i reglen
skyfrit, opvarmningen kan hæmmes af støv i luften, høj
temperatur.
Vejrudsigten
Vi får solrigt vejr med højeste temperaturer mellem 25 og 30 grader, lokalt måske op til 33
grader. Vinden vil være svag til jævn fra sydøst.
Tilbage til indholdsfortegnelse
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Vintervejr
Vind fra vest
Vind fra vest fås også om vinteren, når lavtrykkene
bevæger sig fra det nordlige Skotland og ind over
Nordskandinavien. Det bevirker, at vi får klam, fugtig og
mild luft ind over Danmark. Advektion af varm luft, vil der
stå i VMC udsigten. Da jordoverfladen som regel er kølig
på denne årstid, dannes tåge og evt. finregn.
Temperaturen vil være næsten ens dag og nat.
Vejrudsigten
Diset og overskyet og i morgentimerne til dels tåget vejr.
Der kan falde lidt finregn af og til. Temperatur døgnet
rundt omkring 5 grader, og vinden bliver let til frisk
omkring vest.
Vind nordvest til nord
Lavtrykket over den Skandinaviske halvø trækker kold og
oprindelig tør luft ned til Danmark. Luften bliver på sin vej
opvarmet lidt i bunden samtidigt med, at der optages fugt,
som senere kan give byger. Når luften kommer ind over
kolde landområder, kan det udløse snebyger. En del af
Danmark kommer til at ligge i læ af de Norske fjelde.
Vejrudsigten
En del sol, men også mulighed for enkelte snebyger ved
nordvendte kyster. Dagtemperaturer omkring
frysepunktet og jævn til frisk vind fra nord og nordvest.

Vind mellem nord og øst.
Højtryk over den skandinaviske halvø fører kold og tør
kontinental polarluft ned over Danmark. Forudsætningen
for en isvinter er til stede, hvis højtrykket bliver stationært.
Der kan falde snebyger ved de østvendte kyster. Om
natten vil temperaturen falde meget. Især hvis der er
snedække, som hindrer varmen fra jordoverfladen i at
opvarme luften.
Vejrudsigten
En del sol, men ved Østersøen mulighed for snebyger.
Dagtemperaturer mellem 3 og 8 graders frost og i den
kommende nat ned til mellem 10 og 20 graders frost.
Vinden bliver let til frisk mellem øst og nordøst.
Vind mellem syd og øst
Som i ovennævnte situation er det kontinental polar luft, vi får tilført. Det asiatiske højtryk breder
sig som regel ind over Mellemeuropa, hvor det giver ret koldt, men tørt vejr.
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I denne vejrsituation bliver det altså ikke varmere, når vinden
går i syd! Der er mulighed for, at lavtryk fra Middelhavet kan
bevæge sig til Nordeuropa. Dette kan give meget udbredt
snefald, især over de sydlige egne.
Vejrudsigten
En del sol med dagtemperatur mellem frysepunktet og 5
graders frost. Om natten ned til mellem 10 og 15 graders
frost. Vinden bliver svag til jævn omkring sydøst.
Vind mellem syd og sydvest
Et lavtryk beliggende over De Britiske Øer pumper varm og
fugtig maritim tropikluft op over Mellemeuropa fra det
subtropiske højtryk ved Azoerne. Det giver en meget
markant tilstrøm-ning af varm og fugtig luft. Da denne luft vil
bevæge sig over et meget koldt landområde, vil den blive
afkølet og danne dis og tåge over meget store områder.
Dette vil virke meget generende på lufttrafikken, da det vil
være svært at nå frem til de lufthavne, hvor tågen ligger tæt.
Når vinteren afløses af foråret er det ofte fra sydvest den
milde luft kommer!
Vejrudsigt
Diset og tåget vejr med temperaturer op til mellem 5 og 8
grader. Vinden bliver op til frisk fra sydvest. Efterårs- og
forårsvejr er præget af en kamp mellem polarfronten og tropikfronten. Det giver de typiske varmog koldfronter.
Tilbage til indholdsfortegnelse

3.8 Fronter
En front er en grænseflade mellem to luftmasser med forskellig temperatur og / eller fugtighed. På
grund af de forskellige fysiske egenskaber vil de to luftmasser være utilbøjelige til at blande sig
med hinanden. Grænsefladen kan antage to hovedformer: varmfront og koldfront.

En varmfront opstår, hvor varm luft vinder frem på bekostning af koldere luft.
En koldfront opstår, når kold luft vinder frem ved at trænge ind under varmere luft.

Ved varmfronter presser den varme luft på den kolde,
men da den kolde luft er tungere, vil varmluften glide op
over den kolde luft. Der dannes en skrånende
grænseflade. Herved løftes luften op og fortættes til
nedbør eller tåge.
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Ved koldfronter trænger kold luft ind under den varme luft.
Den varme luft løftes i nogle tilfælde til
kondensationsniveauet, så den bliver ustabil og ved egen
kraft fortsætter opad og danner byge- eller evt. tordenskyer.

Symboler
Inden vi går videre, skal du vide lidt om de symboler, vi
bruger i forbindelse med fronter - du er allerede stødt på
symboler på nogle af de foregående billeder.
Vi arbejder mest med de to øverste symboler, og bemærk, at
på vejrkort som er i sort-hvid er alle symboler sorte - så det
er altså faconen, du skal lægge mærke til her.
Tilbage til indholdsfortegnelse

Vandrende lavtryk
På polarfronten (skillefladen mellem polarluft og tropikluft) dannes de dynamiske fronter, som ofte
passerer Danmark. De bliver kaldt vandrede lavtryk. Lavtrykkene i det globale system, som du har
læst om tidligere, dannes ved at luften opvarmes og stiger til vejrs, og da det sker kontinuerligt
(pga. solen) og nogenlunde de samme steder, siges disse at være stationære. Vandrende lavtryk
skyldes forstyrrelser i de øvre luftlag omkring polarfronten. De dannes altså ikke bestemte steder
og siger derfor at være dynamiske.
Vandrende lavtryk er typisk vejrforhold i Danmark
På de tre figurer herunder ses udviklingen i vandrende lavtryk.

På første tegning har vi en kold og en varm luft masse på hver sin side af polarfronten. Der ret
store temperaturforskelle mellem den polare luftmasse og den subtropiske luftmasse. Den varme
luft, som jo er lettere end den kolde, tvinges til vejrs, figur 2, og vil sammen med den frigivne
kondensationsvarme være årsag til, at trykket falder. Der er nu dannet et lavtryk, figur 3.
Dannelsen af lavtryk, som er det første trin ved dannelsen af en front, skyldes strømningsfænomener i frontalzonen (der hvor varm og kold luft mødes). Hvor strømningen (vinden) er
kraftigst, er trykket mindst. Vindene afbøjes af Corioliskraften, og det resulterer i en vind som går
venstre om lavtrykket (mod uret).
Området mellem kold- og varmfronten kaldes varmesektor.
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Se figur til højre.
Figuren viser et klassisk lavtryk: koldfront
med byger, varmesektoren med godt vejr
og varmfront med regn
Forneden ses et snit af lavtrykket fra
jordoverfladen og ca. 10 km op.
Foroven ses lavtrykket oppe i højden.

Se animation af lavtrykkets udvikling:
http://www.cengage.com/resource_uploads/static_resources/0534397719/1406/Ahrens131Cyclogenesis.swf

3.8.1

Frontskyer

Nedenfor ses skyerne i forbindelse med et traditionelt frontsystem.
Tegningen skal læses fra højre mod venstre.

Det første tegn på, at et frontsystem er på vej, er cirrusskyer (Ci). De er et tegn på tilførsel af varm
luft i højden. Der er flere hundrede km til varmfronten passerer ved jorden.
Cirrusskyer afløses af cirrostratusskyer (Cs). Solen eller månen kan skinne gennem disse tynde
skyer, men ofte dannes der en ring omkring solen eller månen (halo). Har man et barometer, vil
man se, at trykket er begyndt at falde. Vinden er også begyndt at ændre retning. Fra at være
vestlig, er den bakket om i syd – sydøst.
Skydækket bliver gradvist lavere, og bliver til altostratus (As). Nedbøren begynder at falde.
Skydækket bliver lavere og nedbøren intensiveres. Skyen kaldes nu nimbostratus (Ns).
Når varmfronten har passeret i jordniveau, drejer vinden mod højre - man siger, at den veerer - og
vil komme fra en sydvestlig retning. Det bliver mere diset/tåget, og der kan falde lidt finregn nu og
da.
Flyveteori PLL(A)(UL)/LAPL

Henning Andersen, Midtjysk Flyveskole© 2015

Side | 102

Vi er nu i varmesektoren. Om vinteren kan der være fyldt med skyer, stratocumulus (Sc), dis, tåge
og evt. finregn. Om sommeren kan det være varmt og solrigt. Man vil nu efterhånden kunne se et
mere kompakt vejr nærme sig fra vest.
Det er koldfronten, der er på vej.
Den kolde luft, som jo er tungere end den varme, kommer ind ved jordoverfladen først. Vindskiftet
er meget markant, og kan ske i løbet af nogle sekunder. Vinden veerer og bliver vest til nordvestlig
og stødende.
Der vil være nedbør i bygeform med kraftig intensitet fra nimbostratus (Ns) og cumulonimbus (CB),
men varigheden vil ikke være mere end ca. en time. Der kan være tordenvejr ved passage af
koldfronten.
Skyerne er efter frontpassagen cumuliforme (Cu), det vil sige skyer som kendetegner instabil luft.
Der er turbulens i koldluften (termisk og mekanisk). Sigtbarheden er uden for byger meget god.
Herunder kan du se en anden tegning med et frontsystem. Den viser det samme som den forrige
tegning, men her er desuden kurver for hhv. lufttryk (blå kurve) og temperatur (rød kurve) samt
vindretning (symbolerne der ligner F’er) og -styrke (antal streger i f’et) for de forskellige stadier i
systemet.

Tilbage til indholdsfortegnelse

Varmfronten
Herunder ser du en skitse, som viser nedbørssituationen i forbindelse med passage af en
vintervarmfront.
Det kan starte med sne. Den falder
gennem den kolde luft foran fronten.
Sneen går gradvist over i isslag, så længe
der er minus grader under fronten.
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Det er her, vi kan risikere voldsom overisning på grund af underkølet regn og finregn.
Når jordtemperaturen er over 0 grader, kan der stadigvæk i højden være risiko for overisning.
Efterhånden kommer man ind i området med regn og finregn og varmere vejr.
Koldfronten
Der findes to former for
koldfront: aktiv og passiv.
Tegningen her viser både en
aktiv og en passiv.
Den aktive bevæger sig
hurtigere ind under varmluften
end den passive.
Deraf følger at det bliver
kraftigere byger fra CB’er med byger og evt. torden
I den passive koldfront kan vejret minde om vejret i en varmfront. Da den ikke bevæger sig ret
hurtigt, skubber den stille og roligt varm luft op, og luften kondenserer til finregn og regn fra
nimbostratus.
Her til højre er skitseret en passiv
koldfront. Bemærk skytypen (Ns)
Normalt er sigtbarheden god efter
passage af en koldfront, men det
gælder ikke ved passive koldfronter.
Som det ses på skitsen over
tilhørende skyer, kan man se, at skyer
til en passiv koldfront også er passive,
dvs. skyer som er stratiforme eller
udstrakte. Der er nedbør både før, i
og efter fronten.
Opklaring efter fronten går langsomt. Der kan i visse tilfælde dannes tåge i nedbøren efter
frontpassagen.

Okklusion
Okklusion er en sammenklappet front.
Den dannes i et frontsystem, når
koldfronten indhenter varmfronten. Den
okkluderede fronts skysystem er en
blanding af varm- og koldfrontens. På
vejrkortet angives en okklusion med en
violet linje, eller en linje med små takker
og buer på.
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Der findes 2 typer okklusioner: En kold okklusion, og en varm okklusion.
Kold okklusion: okklusion, hvor koldluften på bagsiden af
fronten er koldere end koldluften foran fronten.
Vejret efter en kold okklusion minder om koldfrontens
vejr.

Varm okklusion: okklusion, hvor koldluften på
bagsiden af fronten er varmere end koldluften foran
fronten.
Vejret efter en varm okklusion minder om
varmfrontens vejr.
Se animation over fronter og okklusion her:
http://www.phschool.com/atschool/phsciexp/active_art/weather_fronts/
Tilbage til indholdsfortegnelse

3.9

Isdannelse

W

Meteorologi 6

Forhold som bidrager til isdannelse på fly er:
-

Tilstedeværelse af underafkølet vand

-

Negative temperaturforhold

-

Flyets profiltype og hastighed

Is dannes på fly, når flyet rammes af underafkølede vanddråber. Underafkølede dråber kan
have temperaturer på ned til minus 25 grader. Oftest ligger temperaturen dog fra 0C til
minus12C. Ved lavere temperaturer vil dråberne fryse til is.
Når fx en vingeforkant rammes af en underafkølet dråbe, flyder dråben ud, og en del af den fryser
øjeblikkeligt til is. Den del af dråben, der ikke straks bliver til is, flyder ud over flyet og kan,
afhængigt af flyets overfladetemperatur, fryse til is.
På skitsen her ses hvordan små og store dråber
opfører sig ved møde med en vingeforkant. De
små dråber er markeret som en stiplet linje. De
store dråber er tegnet som streger. Små dråber
følger til dels med luftstrømmen omkring profilet,
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medens de store dråber rammer vingeforkanten, hvor de sætter sig som is.
Med hensyn til profiltype, er det sådan, at opsamlingsevnen er større for en tynd vinge end for en
tyk vinge. Det lyder måske mærkeligt, for frontarealet er jo mindre. Grunden er, at strømlinjerne
ikke er så kraftige på det tynde profil, og dråberne trænger igennem og rammer vingeforkanten.
De tynde laminarprofiler er mere følsomme overfor isning end tykke krumme profiler.
Når man snakker om is på flyet, har man 3 hovedformer for is.
-

Klaris

-

Rimis

-

Rimfrost

Store dråber danner klaris. Dråberne rammer profilet, bliver slået i stykker, og flyder ud, før de
fryser til is. Som navnet angiver er isen klar. Samtidigt er den meget homogen. Klaris er den
farligste form for isning under flyvning.
Her er vist, hvordan klaris ser ud på et profil.
Rimis dannes af små dråber, når vandmængden pr. m3 luft er lille, og temperaturen er lav.
Fryseprocessen sker næsten øjeblikkeligt efter, at dråberne har ramt profilet. Dråberne fryser til en
porøs isform, som er sammensat af små iskorn. Isen er hvidlig, og minder i struktur om isen på
siderne af en fryseboks. Rimis dannes forholdsvis langsomt og mest på forkanten af profilen.
Her ses rimis på et profil.

Definitioner på isning
- Let overisning - Ingen ændring i kurs eller højde nødvendig.
- Moderat overisning – Ændring af kurs eller højde ønskelig.
- Kraftig overisning – Øjeblikkelig ændring af kurs/ højde absolut nødvendig

Rimfrost kan dannes, når et fly hurtigt kommer ned i varmere men fugtigere luft. Der sker en
deposition (processen, hvor vanddamp bliver til is, uden først at have været flydende) af
vanddampen på flyets kolde overflade.
Rimfrost kan også dannes på fly, som står ude om natten i frostvejr. At starte ud med rimfrost på
flyet kan være meget farligt. Bare et lag rim med overflade som groft sandpapir kan give 30%
reduktion i opdriften! Ydermere, hvis man skulle være så heldig at få flyet i luften, vil
rimlaget være fremmende for yderligere dannelse af is.
-

Is ændrer profilets form og dermed opdrift og modstand.

-

Is øger det flyets vægt.

-

Is på ruden hindrer udsyn.

-

Is på propellen kan give dårlig virkningsgrad.
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Samtidigt kan løsrevne isklumper (på 2 motors fly) ramme kabine eller andet på flyet og forårsage
beskadigelser. Hvis det kun er isklumpen på det ene propelblad, der ryger af, bliver der problemer
med flyets balance.
Is på pitotrør kan give unøjagtige eller ikke brugbare instrumenter.

Derfor - undgå is på flyet

Ved omhyggelig planlægning af flyvningen vil man få advarsler om forhold, som kan føre til
overisning.
Står der FZRA, FZDZ eller FZFG i meldingerne, er det varsling om underafkølet vand.
Husk også, at hvis der står PL, pellets (iskorn), er det et varsel om isning, idet der i højden vil være
underafkølet vand med kraftig isning.
Is kan dannes på luftfiltret til motoren. Normalt vil et alternativt luftindtag så åbne.
Kaburatoris
Et andet problem er karburatoris. Det har ingen tilknytning til den isning, der er omtalt i dette
kapitel. Det dannes selv i klar luft på grund af temperaturfaldet i karburatoren ved fordampning af
benzin, samt trykfaldet i venturien.
Karburatoris kan dannes ved temperaturer op til + 27C, men oftest op til mellem +10C og +15C.
Ved rigtig betjening af karburatorforvarme kan problemerne løses.
Husk, at hvis der er is i karburatoren, vil det give et fald i omdrejninger. Man vil bemærke, at
motoren ikke går godt. Man må være forberedt på et yderligere fald i omdrejninger, når man giver
karburatorforvarme. Efterhånden som isen smelter, stiger omdrejningerne igen.

Symboler på vejrkort:

Hvis du får begyndende isdannelser:
søg en højde med positive temperaturer, eller land!!
Katastrofale isdannelser kan ske på under 5 minutter.

Tilbage til indholdsfortegnelse
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3.10

Torden

Tordenvejr er oftest en følge af kraftige CB-skyer. Herunder ses en tegning, som viser områder af
skyen med positive og områder med negative ladninger.
Den nederste del af CB-skyen er overvejende negativt ladet. Ofte er der et positivt ladet centrum i
forbindelse med kraftigt nedbør. Den øverste del af skyen er positivt ladet.
For at der skal opstå lyn og torden i skyen, skal CB’en have en vis størrelse.
Hovedparten af lynudladningerne er
negative, hvilket vil sige, at den negative
ladning, der er nærmest skybasen,
neutraliseres.
Udladningerne kan også være positive, fx
når de går fra skyens top til jord.
Positive udladninger har større
strømstyrke end de negative, hvorfor
skadevirkningen er større. En udladning
mellem sky og jord begynder med en
søgebane ned mod jorden. Når søgebanen nærmer sig jorden, udvikles modladninger fra det
højeste punkt på jorden.
Når der er etableret kontakt mellem de to ladninger, sker hovedudladningen nedefra og opad som
en ionisationsvej med meget stor hastighed. De temperaturer, der udvikles, kan komme helt op på
30.000 grader. Luften vil blive eksplosivt kraftigt udvidet ved denne opvarmning, og ramle ind i de
omkringliggende luftlag. Lyden der deraf fremkommer kaldes torden.
Faktorer som virker fremmende for dannelse af lyn:
-

Kraftig instabilitet og høj luftfugtighed, således at CB toppen kan udvikle sig til
temperatur niveauer på –30oC eller koldere.

-

Kraftig vindøgning med højden og dermed forskydning af CB toppen kan medføre
lynudladninger, som forekommer langt foran CB’ens centrale dele.

-

Lynudladninger er på sit højeste, når skytoppen har nået sin største højde.

-

De fleste lynudladninger forekommer i intervallet mellem +5oC og –5oC, med
maksimum få grader under nul.

-

Når lynudladninger er begyndt, vil de ofte fortsætte, selv om skytoppen synker til
lavere niveauer med højere temperatur

Herunder ses en opdeling af de forskellige typer tordenvejr:
Luftmassetorden findes som:
-

varmetorden

-

advektions torden

-

orografisk torden

Fronttorden findes som:
-

varmfront torden

-

koldfront torden

-

squall-line torden
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Varmetorden er en af de almindeligste former for
torden. Opstår på solrige dage på grund af
opvarmning af de jordnære lag. Det dannes ofte i
varmesektorer (fugtig luft). Før et varmetordenvejr
vil luften ofte føles lummer og trykkende. Er ofte
en lokal foreteelse, som sker når temperaturen er
højest, dvs. et par timer efter middag.

Advektionstorden dannes når kold fugtig
luftmasse strømmer hen over et varmere underlag, hvorved lagdelingen bliver instabil. Dannes i
sommerhalvåret over land, og i vinterhalvåret over vand. Tordenbygerne er isolerede og kan let
omflyves.
Orografisktorden dannes, når en betinget stabil eller instabil luftmasse strømmer hen over en
bjergkæde.
Varmfronttorden dannes, når en betinget stabil varm luft bliver instabil i forbindelse med, at den
glider op over en frontflade. Forekommer sjældent over Europa, og er ikke så kraftig som de øvrige
tordenformer. På grund af at CBén er skjult i varmfrontens NS lag, kan man ikke se den, og
dermed kan man heller ikke undgå den.
Koldfronttorden dannes langs en koldfront. Kan
forekomme på alle tider af døgnet, men er
kraftigst hen på eftermiddagen pga.
varmeindstrålingen. Skal man passere en
koldfront, er det vigtigt at passere den vinkelret,
hvis man vil undgå tordenbyger.

Squall-linetorden er den kraftigste form
for torden, vi har.
Squall-linen dannes oftest om
eftermiddagen og dør ud igen om
aftenen. Her ses en tegning af en squallline.
Fare for fly
Når et fly bliver ramt af et lyn, er det kun en begrænset elektrisk effekt, der bliver afsat. Man kan
oftest se, hvor ladningen er gået ind på flykroppen eller propellen. Energien ledes gennem
kroppens ydre struktur, og man kan som regel også se, hvor lynet har forladt flyet igen.
Elektriske dele kan være beskadiget. Man må, hvis det er nat, tænde cockpitbelysningen for at
undgå at blive blændet af lyn.
Den største fare ved tordenvejr er de øvrige vejrfænomener, der følger med. Her kan nævnes hagl
- overisning – turbulens – m.m.
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Varsler om torden
Når der forventes eller er rapporteret et tordenområde, kan der udsendes en SIGMET
(meteorologisk melding som kun udstedes ved forventet signifikant vejr).
For squall-line udsendes altid SIGMET.

Behovet for at udstede SIGMET angående torden omfatter situationer, hvor der:
- findes et område med udbredt CB aktivitet med kraftige vejrfæno-mener fx i
forbindelse med instabilitets-lavtryk (TS = thunder storm)
- findes CB langs en linie med ringe eller ingen indbyrdes afstand, fx i
forbindelse med en koldfront. (FRQ = non separated CB).
- findes CB helt omgivet af et andet skylag, fx i varmfrontskyer (EMBD =
embedded (= skjulte CB-skyer)).
- findes CB helt omgivet af dis-lag fx i forbindelse med varmetorden (OBSC =
obscured (= CB-skyer skjul i dis)).

Tilbage til indholdsfortegnelse

3.11

Flyvning over bjergområder

Det er utroligt smukt og en fantastisk flyveoplevelse at flyve i bjergområder. Lige så flot og dejligt
det er, lige så farligt kan det være. Det kræver stort kendskab til det aktuelle område, der flyves i.
De farlige fænomener er:
-

Bjergbølger

-

Faldvinde

På tegningen her ser du et
eksempel på dannelsen af
bjergbølger.
For at bjergbølger skal dannes,
kræves:
-

Stabil luft.

-

Vindretning næsten vinkelret på bjergkæden (+/- 30 grader)

-

Vindhastighed over bjergtoppen >25 kt

-

Vindhastigheden skal øges med højden over bjergkæden.

Bjergbølger optræder oftest i den kolde tid af året. Bølgerne er stationære, og luften løftes op i
forsiden af bølgen, og hvis den er fugtig nok, dannes stationære skyer her ved den adiabatiske
afkøling. På bagsiden af bølgen vil skyerne opløses i den nedsynkende luft.
De dannede skyer i forbindelse med bjergbølger er de højtliggende Lenticularis (linseformede
skyer) og de lavere liggende rotorskyer. Rotorskyer dannes som en kæde af CU–lignende skyer
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parallelt med bjergkæden i dennes læside under bølgetoppene. Disse skyer kan vokse til CB med
torden. I skyernes vindside er der meget kraftige opvinde, mens der er nedvinde på op til 5000 fod
pr. min. på læsiden. I og under rotorskyen er der områder med meget kraftig turbulens. Op- og
nedvinde på 1000 til 1500 fod pr. min. er ikke usædvanlige. Samtidigt med op- og nedvindene
findes kraftige vindstød.
Cap cloud (bjergtopskyen) dannes på bjergets vindside, dækker bjergtoppen og strækker sig som
et vandfald ned på læsiden. Denne skytype er farlig, idet den dækker bjergtoppen, og idet der
findes kraftige nedvinde i den på bjergets læside (op til 5000 fod pr. min.). Disse vinde er årsagen
til, at luften ikke opvarmes nok (adiabatisk) og dermed, at opløsningen af skyerne ikke nås inden
dalbunden.
Gode råd til bjergflyvning:
 Undgå at overflyve bjerge fra læsiden i lav højde, stig 100 km før bjerget til
3000 fod over bjergets højde.
 Anflyv bjergkæden under en vinkel på mindst 45 grader, så der er mulighed
for at vende om, hvis man opdager bjergbølger i bjergets læside.
 Overflyv bjerge, undgå at flyve gennem pas i kraftige vindforhold.
Tilbage til indholdsfortegnelse

3.12 Klimatologi
Klimatologi omfatter studiet af meteorologiske elementer, der karakteriserer gennemsnitlige og
ekstreme atmosfæriske forhold for et nærmere fastsat geografisk område og en nærmere fastsat
tidsperiode.
Et områdes klima er en kombination af mange meteorologiske elementer, fx temperatur, nedbør,
vind, skydække.
Man kan efter Køppens system inddele jorden i 5 hoved klimaområder.
-

Det tropiske regnklima

-

Det subtropiske tørre klima

-

Det tempererede regnklima

-

Nåleskovenes fastlandsklima

-

Den polare klimazone

Til højre ses en opdeling af Europa i klimazoner.
Som man kan se, er der tempereret regnklima i størstedelen af
Europa. Dette er karakteriseret ved betydelige mængder
nedbør, og mindst én måned om året med temperaturer under
180C men ikke under –30C.
Klimatypen skyldes den maritime indflydelse.
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I de nordlige egne er nedbøren fordelt over hele året, mens middelhavsområdet har nedbøren i
den kolde årstid.
Nåleskovens fastlandsklima har strengere vintre end det tempererede regnklima. Sommeren er
nogenlunde varm, idet mindst 1 måned har en middeltemperatur på over 10 0C. Vinteren er kold
med middeltemperatur under –30C for koldeste måned.
Vejret er meget varierende pga. hyppige lavtrykspassager.
I den polare klimazone er alle måneders middeltemperatur under 10 0C. Sommeren er kort og kølig
og vinteren er kold. Der er ringe nedbør, som er fordelt over hele året. I den sydlige del, tundraen,
forekommer der ikke træer, men kun mos og lavarter. I polarklimaet finder kun is- og snemarker.
Tilbage til indholdsfortegnelse

3.13

Højdemåling

Da højdemåleren anvendes for at angive flyets højde over terræn, samt for at give vertikal
adskillelse fly og fly imellem, er det nødvendigt, at alle højdemålere bliver indstillet efter et og
samme forhold mellem tryk og højde.
Dette har ført til indførslen af en kunstig atmosfære, kaldet International Standard Atmosfære
(ISA). ISA-forholdene er:

Tryk ved MSL
Temperatur ved MSL
Temperaturgradient
Luften er

1013,25 hPa
+ 150C
-20C pr. 1000 FT højde
Tør

Ud af dette kan man udlede, at isobarfladerne og isotermerne er indbyrdes parallelle og parallelle
med MSL. Dette bevirker, at der må være vindstille.
Disse forhold eksisterer ikke i den rigtige atmosfære, og det skal derfor altid huskes, at man altid
skal korrigere den aflæste højde, for at finde den rigtige højde.

Højdemåleren viser kun rigtigt i standardatmosfæren

Krav til højdemåler må være, at når man holder på x-lufthavn, skal den vise pladsens højde over
MSL. Flyver man derefter til y-lufthavn, må det også være et krav, at når man er landet der, skal
højdemåleren vise y-lufthavns højde over MSL. Dette krav skal opfyldes uanset højdeforskelle,
trykforskelle og temperaturforskelle på de to lufthavne.
Hvordan gør vi så det?
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Jo, vi sender en betroet mand/kvinde ud til pladsens referencepunkt medbringende en
supernøjagtig højdemåler. Når vedkommende kommer til referencepunktet, anbringes
højdemåleren i den rette højde (ikke noget med at tage den op for at aflæse tallene), der drejes på
indstillingen, til viserne indikerer den refererede højde over MSL. Nu aflæses et lufttryk i ”vinduet”.
Det kalder vi pladsens QNH.
Ankommer et fly fra en fremmed lufthavn, skal piloten stille pladsens QNH ind på flyets højdemåler
før landing.
QNH er det atmosfæriske tryk reduceret til MSL i
overensstemmelse med standard atmosfæren.
Så vidt så godt. Vi kan nu lande på en flyveplads med sikkerhed for nøjagtig højdemåling.
Men lad os antage at vi skal fra Lufthavn X til Lufthavn Y eller omvendt.
Mellem Lufthavn X og Lufthavn Y ligger bjerget Mount Heaven - 4000 fod solidt granit.

Man må kunne forlange, at en højdemåler kan sikre, at man en-route passerer højdepunkter i
sikker højde. Kan den det?
Det gik godt nok med det lille rutefly hele sommeren og efteråret. Det blev vinter og en dag var
toppen dækket af skyer. Men den erfarne pilot, som jo masser af gange havde fløjet ruten,
besluttede at stige til 4010 fod, holde kursen i 10 minutter og så gå ned igen.
Det blev dagen, hvor mandens antal starter oversteg antallet af landinger. Hvad var grunden?
Jo, højdemåleren viser kun korrekt i standardatmosfæren, samt ved før omtalte kunstgreb, i
lufthavnes referencepunkter.
Afvigelse fra standardatmosfærens temperatur korrigeres med:

4% pr.10oC temperaturen afviger fra standardatmosfærens temperatur

Hvis temperaturen er lav, er afstanden mellem isobarfladerne mindre end på varme dage. Så
på kolde dage viser højdemåleren for meget.
HUSK:
Når temperaturen er lav, er du lavere.!!!
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Ved flyvning over større afstande kan trykket ved MSL være meget forskelligt. Man skulle derfor
egentligt konstant sidde og justere på højdemåleren. Problemet løses ved reglen om, at alle fly,
som flyver over en bestemt højde, skal flyve med højdemåleren på standardtrykket på 1013,25
hPa.
I Danmark er denne højde, kaldet gennemgangshøjden, 5000 fod i Copenhagen Area, og i resten
af landet 3000 fod.
På tegningen herunder kan du se, at der over gennemgangshøjden, er et lag, der kaldes
gennemgangslaget. Over dette er gennemgangsniveauerne. Højden af gennemgangslaget er
afhængig af i hvilken laveste gennemgangsniveau, der den pågældende dag er fastsat på den
aktuelle lufthavn. Laveste gennemgangsniveau fastsættes ud fra aktuelle vejrforhold. Er laveste
gennemgangsniveau i Copenhagen Area fx FL 55, vil gennemgangslaget her være 500 fod.

Når man flyver i flyveniveauér (FL), er det laveste anvendelige niveau beregnet ud fra den aktuelle
QNH.
I nogle lande bruger man QFE, hvilket er det tryk på flyvepladsen, hvor højdemåleren viser 0.

Trykhøjde og tæthedshøjde
Inden for flyvning har vi to definitioner for højde. Trykhøjde (pressure altitude) og tæthedshøjde
(density altitude).

Trykhøjde er højden i forhold til 1013 hPa - dvs. højdemåleres
højdevisning, når denne er indstillet på 1013,25 hPa
Laves en temperaturkorrektion af denne højde, fås tæthedshøjden.
Tæthedshøjden er den højde, som den aktuelle højde svarer til i
standardatmosfæren.

Begge dele bruger vi til fx beregning af start- og landingsdistance.
Når man angiver et flys performance, er det i standardatmosfæreforhold (density altitude).
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I praksis kan density altitude beregnes ved:
1. Du er i en vis højde med en vis QNH:

_______fod

2. Hvis QNH er mindre end 1013: tag forskellen * 30 fod

+_______fod

3. Hvis QNH er større end 1013: tag forskellen * 30 fod

-_______fod

4. Trykhøjde (pressure altitude)

_______fod

5.

Hvad skulle temperaturen være i denne højde ISA? ________ 0C

6.

Hvis det aktuelt er koldere end ISA-temperatur: forskel grader *120 -_______fod

7.

Hvis det aktuelt er varmere end ISA-temperatur: forskel grader *120+_______fod

8.

Tæthedshøjde (density altitude) (ISA)

_______fod

Vigtigheden af en rigtig indstilling af højdemåleren fremgår af nedenstående tegningerne, som
viser angivet og sand højde for hhv. flyvning mod lavere temperatur og flyvning mod lavere tryk.
For begge eksempler er angivet og sand højde ved start 1000 FT.
I første tilfælde, flyvning mod lavere temperatur, er sand højde ved bestemmelsesstedet ikke
1000 FT, som angivet på højdemåler, men kun 900 FT.
I andet tilfælde, flyvning mod lavere tryk, er sand højde ved bestemmelsesstedet kun 500 FT
mod angivet på højdemåler 1000 FT.

I praksis, hvor vi jo flyver VFR-flyvning, har forskel i temperatur og / eller tryk mellem startpunkt
og slutpunkt ingen betydning, da vi lander visuel og ikke på indtrumenter.
Tilbage til indholdsfortegnelse
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3.14

Den meteorologiske organisation

W

Meteorologi 7

For at få en meteorologisk tjeneste til at fungere, er det afgørende, at man har et internationalt
samarbejde. Samarbejdets rammer er formuleret i ICAO annex 3. Danmark har ingen ændringer til
de procedurer, som er foreskrevet.
Synoptisk kort
Der bliver konstant foretaget vejrobservationer over hele kloden. Det kan være på lufthavne, skibe,
boreplatforme eller af menigmand. Disse data bliver på bestemte UTC tider, begyndende ved kl.
00 og derefter hver 3. time, ført ind på et specielt skema efter en bestemt kode (synopskoden). På
baggrund af disse, samt på baggrund af data fra opsendelse af vejrballoner, data fra satellitter,
mm, tegnes vejrkort og prognosekort.
Her ses et eksempler på et synoptisk kort. Som du kan se, består kortet af
en masse tal og symboler, som står i hver et felt.
Forklaringen på alle tal og tegn er herunder.
Nøglen til det synoptiske kort ser du her.
Her er tal fra 1 til 14 i de samme felter som symbolerne og tallene i det
synoptiske kort.
Herunder kan du se, hvad hvert felt/tal betyder. Symbolerne, som du bl.a.
ser på synopsekortet, er der fortegnelse over de næste sider.
1. Skydække og vindretning og -hastighed.
Skydækket angives i ottendedele, her 4/8. Man sætter et x hvis
skydækket ikke kan angives pga. sigt.
Vindretning vises ved en streg. Her 335 o
Vindhastighed angives med hele og halve streger (faner) vinkelret på
vindretningsstregen. Her 25 KT
2. Sigtbarhed. 50 betyder at sigtbarheden er 5 – 6 km.
3. Vejr. Her regnbyger
4. Vejrets forløb siden sidste hovedobservation (kl. 00, 06, 12, 18), her byger.
5. Lufttryk i hPa - sidste 3 tal. Her er altså et lufttryk på 1015 hPa.
6. Lufttemperatur, her 10oC
7. Mængden i ottendedele af lave skyer. Er der ingen skyer ved 8, er det skyerne ved
punkt 10 der henvises til. Her er 4/8 dækket af den skyart, der er angivet ved 8.
8. Arten af skyer nær jorden, her CB.
9. Højden op til underkanten af de lave skyer. 6 betyder, at underkanten ligger i 500- 600
meters højde over observationsstedet.
10. Arten af mellemhøje skyer, hvis underkant normalt ligger i niveauet 2000 til 5000 meter,
her Ac
11. Arten af høje skyer med base over 5000m, her Ci.
12. Dugpunktstemperatur, her 2 oC
13. Angiver i tiendedele trykændringen de seneste 3 timer, her 15
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14. Angiver på hvilken måde trykket har ændret sig de seneste 3 timer, her trykfald efterfulgt
af større stigning.
I nøglen er vindretning og styrke angivet som en streg fra den retning, hvorfra vinden kommer ind
mod stationscirklen. Vindhastigheden er angivet med faner ud fra den yderste del af stregen. En
hel fane betyder 10 kt og ½ fane anbragt et lille stykke inde på stregen betyder 5 kt.
En vindhastighed på 50 kt markeres med en lille sort trekant yderst på vindretningsstregen.
Hvis der ikke er angivet nogen vindretningsstreg, er det tegn på vindstille (calm).
Herunder ser du symboler til synopsekort og vejrkort.
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Andre meteorologiske tegn og
symboler.

Oplysninger om lufttryk giver information om
beliggenheden af høj- og lavtryk.
Ud fra disse oplysninger analyserer meteorologerne
vejrudviklingen og omsætter oplysningerne til vejrkort
som dette til højre.

Her er et andet
vejrkort. På dette
kort er alle
oplysninger fra de
forskellige
observationssteder
indtegnet.
Prøv at beskrive
vejrsituationen.
Hvordan vil den
være om 3, 6 eller
12 timer?
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3.14.1

Lufthavnens meteorologiske tjeneste.

På større lufthavne er der en vejrtjeneste. Her er der mulighed for personlig rådgivning fra en
meteorolog.
På mindre lufthavne kan vejroplysninger fås i tjenestetiden fra flyvepladslederen.
Som privatpilot er det vigtigt at kunne få oplysninger om flyvevejret, før man starter den videre
planlægning af flyvningen. I stedet for at køre til en lufthavn, kan man få vejroplysninger på andre
måder:
Tekst TV (gælder ikke som dokumentation)
Telefon automatisk VMC udsigt (39157288)
Telefon centralvejrtjenesten (39157272)
www.flygmet.dk (der kræves password, som er gratis for piloter)

Det er en god ide at undersøge så meget som muligt om den generelle vejrsituation, før du ringer
til en meteorolog. Fortæl, hvilke oplysninger du allerede har indhentet, det giver en mere effektiv
betjening.
Tilbage til indholdsfortegnelse

3.15

Vejranalyser og vejrudsigter

DMI, Danmarks Meteorologiske Institut, er ansvarlig for ydelsen af meteorologisk tjeneste for
civilflyvningen i Danmark.
De prognoser, analyser og udsigter, man får via meteorolog eller TV, stammer fra DMI.
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Lad os nu prøve at bruge vejrkortene i praksis.
Dagen før flyvningen kan man orientere sig om den generelle vejrsituation ved hjælp af vejrkort, fx
en 24 timers udsigt med tryksystemer og fronter indtegnet. Et kort som fx prognosekortet på forrige
side.
Hvis vi prøver at analysere prognosekortet ovenfor, kan vi øverst til venstre se, at det er en 24
timers prognose. Vi kan få forskellige prognoser:
Latest analysis 24 hour forecast 36 hour forecast 48 hour forecast 60 hour forecast 72 hour
forecast 84 hour forecast 96 hour forecast 120 hour forecast
Det er klart, at jo længere ud i fremtiden prognosen gælder, desto større er risikoen for fejl.
Under gyldighedstiden kommer en skitse som viser den geostrofiske vind i forhold til isobarernes
geografiske placering i forhold til breddeparalleller. Vi kan se at en tæt isobarafstand nord på, vil
give samme vind som en lidt større isobarafstand længere syd på.
Studerer vi kortet kan vi se tryksystemernes placering. H angiver højtryk, og L angiver lavtryk. Der
er X i systemerne som angiver placeringen af det med tal angivne lufttryk.
Kortet viser den formodede placering af fronter.
Hvad kan vi bruge prognosekort til? Ja, prøver vi at tyde lidt på det mht. vejret i Danmark, kan vi
regne med en let vind fra nordøst, samt lavtryksvejr. Det er egentligt kun til at få et groft overblik
over den samlede ”formodede” vejrsituation. Vi må tættere på for helt nøjagtigt at se hvordan det
aktuelle vejr er.
Næste trin i undersøgelsen om vejret kan være et Significant Low Level kort som det herunder.
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Her er flere detaljer. Low level SIG WX kort laves med gyldighed kl. 00, 06,12 og 18. De udsendes
normalt ca. 7 timer før gyldigheds tid. I venstre hjørne foroven ses, at det gælder fra jordoverfladen
(SFC = surface 0 overflade) og til FL 150. Den er gyldig kl. 06 UTC d.12 maj 2010. Herunder står
en generel beskrivelse af vejrsituationen. Hvis det fra DMI’s side opdages, at der er afvigelser i
forhold til det aktuelle vejr, udsendes en rettet udgave.

3.15.1

Forkortelser og symboler på Significant Weather Chart.
Når der er udbredte områder, hvor sigtbarheden
er under 5000 m, og/eller skydækkehøjden er
under 1000 fod, markeres det med gule streger.

Moderat til kraftig nedbør
Moderate til kraftige byger

Symbolet for torden, regn
også med moderat til kraftig
turbulens – isning og hagl

Hagl
Havtemperatur
Underafkølet nedbør

Middelvind > 29 KTs

Sådan en streg angiver en truglinie. Langs en sådan er der risiko for konvektive skyer.
ISOL CB skal forventes. TS kan forekomme lokalt.
Linjer som disse angiver en konvergenslinie. Findes oftest i varme ustabile luftmasser.
Konvergens i lav højde kan nogle steder danne CB systemer med EMBD, CB og TS.
Ser du dette symbol, så tolk de små ”v” er som VEND OM. Det er en aktiv
bygelinje (severe Squall Line). Der er tale om EMBD CB og FRQ CB
Skyområder med angivelse som til højre for skyen skal
tolkes som:
Skyet til overskyet af Stratocumulus eller Altocumulus
toppen af skyer er mellem 9000 og 12000 fod. Bund er fra
3000 til 5000 fod. Symbolerne til højre angiver moderat
isning og let til moderat turbulens.
I næste eksempel er skytoppens højde angivet med XXX
og det betyder at toppen er over kortets højde. (FL 150)

0° :025

betyder, at man skal op til 2500 fod, før temperaturen er faldet til 0°. Dette tal
angiver også, i hvilken højde isning i skyer kan forventes.

Skyer - CB
ISOL

isolated

enkeltstående CB (CB i mindre end 50 % af området)

OCNL occasional

CB med nogen adskillelse (50 – 75 % af området)

FRQ

tætstående CB (i mere end 75 % af området)

frequent
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EMBD embedded

CB gemt i skyformationer

OBSC obscured

CB gemt i dis eller støv

Andre skytyper
SKC

sky clear

skyfrit

FEW

few

få skyer

SCT

scattered

halvdelen eller mindre dækket

BKN

brocken

mere end halvdelen dækket

OVC

overcast

overskyet

Andre forkortelser
FILL

filling

opfyldes, svækkes (lavtryk opfyldes / højtryk svækkes)

LYR

layer(ed) skyer lagdelte

STNR

stationary stationær, stillestående (front)

ALM STNR almost stationary

næsten stationær (front)

MAR

maritim

over havområder

LCA

local

lokal

Turbulens:

Let
- Turbulensen er mærkbar
Moderat - Svært at gå i maskinen, løse genstande bevæger sig.
Kraftig - Løse genstande kastes omkring i kabinen.

Tilbage til indholdsfortegnelse

3.15.2

Koder METAR, TREND, TAF

Før flyvning tages de nyeste vejrudsigter og aktuelle vejroplysninger. Oplysningerne findes i
VMC-udsigter, TAF, METAR, TREND og SPECI

VMC-udsigt (forudsigelser for dansk VFR-flyvning)
TAF Terminal Aerodrome Forecast (flyvepladsudsigt)
TAF AMD (ændret flyveplandsudsigt)
METAR Aviation Routine Weather Report (rutine vejrmelding til luftfart)
SPECI (ændringer til METAR)
VMC-udsigt fortæller i klar tekst om vejret, dette er step one!
TAF Udstedes hver 3. time for visse lufthavne. Gælder normalt i 9 timer.
METAR Rutinemelding med aktuelt vejr. Udsendes normalt hver halve time på minuttallene 20 og
50. Kan være efterfulgt af en TREND, som er en 2 timers landingsudsigt
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Herunder eksempel på METAR:
0850 METAR ekka 250850z 16008kt 130v200 0800 r09/1200u br sct007 bkn009 05/05 q1007=

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

METAR’en er en lang række af tal og bogstaver. Under den her viste række er tal fra 1 til 9. Disse
tal refererer til forklaringen på METAR’en, som du finder de næste sider.
1. Observationssted, her Karup
2. Tidspunkt, her den 25. kl. 08.50 UTC
3. Vindretning i grader med 3 tal, efterfulgt af vindstyrke i kt. i to tal. Her kommer vinden fra
160 grader (i forhold til sand nord), mens vindhastigheden er 8 kt. Hvis vinden pludseligt
øgedes med 10 kt eller mere indenfor de seneste 10 min. ville der stå 16008g18kt. Står der
VRB 05kt betyder det, at vinden kommer fra varierende retninger og har en hastighed på 5
kt. Står der 000 for vindretning og 00 for hastighed er det vindstille. Hvis vindretningen
indenfor 10 minutters perioden kommer fra skiftende retninger, skrives de to yderretninger
adskilt af et v. Denne angivelse kommer umiddelbart efter vindretning og styrke. Her
varierer vindretningen mellem 130 og 200 grader.
4. Meteorologisk sigtbarhed i 2 meters højde angivet i meter. Her 800 m. Sigten angives som
4 tal. Står der 9999, betyder det en sigt på 10 km eller mere. Hvis sigtbarheden i en
bestemt retning er under 1500 m, eller under halvdelen af den angivne sigtbarhed, angives
denne efterfulgt af én af de 8 kompasretninger. F.eks. 1500NW. Hvis dårlig sigt observeres
i flere retninger, skal den operativt vigtigste retning angives. Lav tåge eller lav snefygning
fremgår ikke af MET sigt, da det sker under 2 meters højde. Det vil være meddelt under
vejr (6) som MIFG (lav tåge) eller DRSN (snefygning). Husk MET sigt og flyvesigtbarhed er
ikke det samme. Flyvesigtbarhed er sigten fra flyet og fremefter i flyveretningen. Denne kan
i modlys være dårlig. I AUTO reports NDV som betyder Non Directional Visibility.
5. Banenummer og banesynsvidde (RVR) Runway Visuel Range. Her bane 09 med en sigt på
1200 m. Det lille u (for up) angiver, at RVR de seneste 10 min. er forbedret. Et d (down)
betyder at sigten er blevet dårligere. Et n står for no change, uændret sigt. Man bruger kun
gruppen når sigt og /eller banesynsvidde er 1500 m. eller derunder. P1500 betyder, at RVR
er over 1500 m. M0150 betyder, at RVR er dårligere end den dårligst målelige værdi, her
150 meter.
6. Vejret i observationstiden. Her br, som betyder tågedis. Koden består af en 2, 4 eller 6
bogstavs forkortelse, bestående af enkelte eller sammensatte af nedenstående
fænomeners forkortelser.
MI

lav (under 2m)

DZ

finregn

BR

tågedis

BC

banker (tåge)

RA

regn

FG

tåge

PR

delvis (tåge)

SN

sne

FU

røg

DR

lav fygning

TS

torden

DU

udbredt støv

BL

høj fygning

FC

tornado

SA

sandfygning

SH

byger

SS/DS sand/støvstorm HZ

tørdis

Farlige vejrforhold, der indikerer risiko for isning på flyet angives ved:
FZ

underafkølet (isslag)
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Farlige vejrforhold i forbindelse med CB skyer indikeres bl.a. ved:
GR/GS hagl

SQ

vindbyger

Intensitet for nedbør vises ved:
+

kraftig

VC

i nærheden

-

let

intet moderat

UP Unidentified precipitation (nedbør) i AUTO rep.
7. Skyforhold, her letskyet i 700 fod og skyet i 900 fod. Der kan medtages 4 grupper.
Koden består af tre bogstaver, som angiver skymængden, efterfulgt af 3 tal, som angiver
skyhøjden over terræn i hundreder af fod. Hvis skyerne er CB, eller TCU vil det blive
angivet, p.g.a. faren for turbulens, isning. I AUTO reports betyder NCD no clouds
detected.
8. Skymængden opgives som:
i. SKC

sky clear

skyfrit

ii. FEW

few

få skyer 1-2/8

iii. SCT

scattered

letskyet 3-4/8

iv. BKN

brocken

skyet

v. OVC

overcast

overskyet 8/8

5-7/8

9. Kan skyhøjden ikke afgøres pga. tåge eller nedbør rapporteres fx vv003, hvilket betyder
vertikal sigt 300 fod (lodret sigt fra jorden og opad).
10. Angiver temperatur og dugpunktstemperatur med to tal for hver adskilt med skråstreg.
Disse temperaturer er målt i 2 meters højde og angivet i grader celsius.
11. Angiver pladsens QNH i hecto Pascal, hPa
Ang. 4,6,7.:
Hvis MET sigt er 10 km eller mere, og der ikke er skyer under 5000 fod eller højeste
minimumsektorhøjde, hvad der nu er højest, samt der ingen vejrfænomemer eller CB’er
er, kan man bruge udtrykket CAVOK (ceiling and visibility OK).
Hvis der er oplysninger om vejret indenfor den sidste time, angives det efter QNH’en som Rexx,
hvor xx er arten af vejr angivet under punkt 6.
Wind shear fra banen og op til 1600 fod af betydning for luftfartsoperationer angives som WS
RWY09.
METAR’en kan om vinteren være efterfulgt af en 8-tals gruppe, som fortæller noget om
banetilstanden.
Se i VFG’en under AD 1.2-6 punkt 2.6.
Hvis der indtræffer ændringer til METAR’en udsendes en SPECI.
METAR kaldes, når den afgives til den lokale ATS-enhed til brug for luftfartøjer under start og
landing, for MET REPORT.
Ændringer til en MET REPORT kaldes SPECIAL.
Tilbage til indholdsfortegnelse
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TREND (2 timers landingsudsigt i forlængelse af en METAR)
På flyvepladser med meteorolog udfærdiges en TREND.
Er der ingen ændringer til vejret de næste 2 timer, skrives NOSIG.
Ændres vejret skrives BECMG (becomming) evt. efterfulgt af FM (from) eller TL (til) eller AT (på
et eksakt tidspunkt).
Eksempler på en TREND herunder:

Hvis der i TREND-perioden forventes ophør af vejrfænomen i punkt 6, og det ikke erstattes af et
andet vejrfænomen, skrives NSW (Nil Significant Weather).
Hvis der i TREND-perioden er ændringer til skyer i punkt 7, kan udtrykket NSC (Nil significant
Clouds) anvendes, på betingelse af at:
-

der ingen CBér er, uanset højde

-

der ingen andre skyer er under 5000 fod eller under højeste minimumsektorhøjde hvor
denne er større end 5000 fod.

-

der ikke kan anvendes udtrykket CAVOK eller SKC.

TAF (Terminal Aerodrome Forecast)
En TAF er en flyvepladsudsigt som udstedes hver 3. time.
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TAF FC gælder normalt i 9 timer. Hvis den hedder TAF FT gælder den fire og tyve timer. Koden
er bygget op som METAR, men der medtages kun vind, MET-sigt, vejr og skyer, samt ændringer til
disse.
Eks. ekka 250840z 250918 16005kt 2500 br bkn006 becmg 0910 16012kt 9999 nsw
sct025

tempo 1011 6000 bkn008

Der anvendes NSW, CAVOK, NSC, BECMG, TEMPO og FM efter samme kriterier som METAR og
TREND.
Man anvender i TAF en betegnelse, som hedder PROB efterfulgt af enten 20 eller 30. Disse tal
angiver procentvis sandsynligheden for en alternativ værdi af et forudsagt element.
Hvis værdierne i en TAF viser sig ikke at holde, udsendes en TAF AMD, opbygget efter samme
form som TAF.
Hvis der forekommer signifikant vejr, udsendes en SIGMET.
Vejrfænomener som kræver udsendelse af SIGMET:
OBSC TS

obscured

CB skjult i dis

torden

EMBD TS

embedded

CB skjult i andre skyer

FRQ TS

frequent

CB med ringe afstand

SQL TS

line squall

bygelinie

---HVYGR

--with heavy hail

---med kraftig hagl

SEV TURB

severe turbulence

kraftig -

turbulens

SEV ICE

severe icing

kraftig

isning

FZRA

freezing rain

underkølet regn

SEV MTW

mountain wave

bjergbølger

TC +NAVN

tropical cyclone

tropisk cyklon

HVY DS

heavy duststorm

kraftig støvstorm

HVY SS

heavy sandstorm

kraftig sandstorm

VA+ vulkan

volcanic ash

vulkansk aske

turbulens

Alle ovennævnte 13 vejrtyper indebærer stor fare for flyvningen.

Andre typer vejrudsigter:
GAFOR systemet deler Danmark op i 11 områder, som beskrives med bogstaver
O = Open
D = Difficult
M = Marginal
X = Closed
Værdierne for de enkelte betegnelser findes i VFG GEN 3.5-2
VOLMET udsendes uafbrudt hele døgnet på 127.00 MHz og er udvalgte METAR’er fra
Danmark, Sverige og Norge samt Nordtyskland.
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VMC-udsigt udsendes af DMI. Den skal du bruge før TAF og METAR. Herunder er eksempler
på VMC-udsigter til VFR flyvning.
Herunder eksempel på en VMC-udsigt.

VMC udsigt VMC udsigt
vmc-udsigt for københavn fir undtagen nordsøområdet den 23. dec 2001, udstedt 1100utc
gældende solnedgang.
oversigt: nordvestlig strømning af lidt varmere luft over området.
vejr: sne mange steder, ved vestkysten efterhånden mulighed for slud.
sigt ved jorden: i nedbør 2000m til 5km, lokalt under 1500m, ellers over 8km.
skyer: skyet, lokalt letskyet af sc skyhøjde 1500ft til 3000ft. i nedbør lokalt skyet til
overskyet af st/sc skyhøjde eller vertikal sigt fra 300ft til 1200ft.
nulgrad: på overfladen, over vestlige dele efterhånden 500ft.
isning: risiko for klaris i slud.
turbulens: lokalt mekanisk.
jordvind: mellem sydvest og nordvest 10-20 knob.
højdevind og temperatur.
2000 ft: 300 grader 20 knob ms05
5000 ft: 310 grader 20 knob ms06
10000 ft: 330 grader 25 knob ms16
laveste qnh: 1005 hpa.
solnedgang i københavn: 14.37 utc.
vejret i nat: sigt og skyhøjde generelt under 8km og 1500ft.
vejret i morgen - mandag: koldfront passerer landet fra vest i løbet af formiddagen med regn
eller slud, ellers kun enkelte regnbyger, i nedbør moderat sigt og skyhøjde, ellers gode
værdier.
vejret i overmorgen - juledag: nordvestlig strømning, spredte regn- eller sludbyger. Moderat
til god sigt og skyhøjde.
oplysninger om strækningsvejr indhentes hos centralvejrtjenesten tlf: 39 15 72 72

DMI

Tilbage til indholdsfortegnelse
Til hovedsiden
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5.1 Indledning
I afsnittet flyveprincipper skal du lære nogle grundliggende ting om luftens strømning omkring
profiler samt lidt om stabilitet.
Du vil nok finde flyveprincipper og aerodynamik noget teoretisk, men det kan ikke undværes.

5.2

Atmosfæren

W

Flyveprincipper/Aerodynamik 1

Jordens atmosfære er opdelt i forskellige sfærer. Den sfære, der er
tættest på jorden hedder troposfæren. Temperaturen i troposfæren
afhænger af højden, årstiden og sted på jorden. Det samme gør
trykket, da det er en funktion af temperaturen.
For at kunne sammenligne præstationer på fly må omgivelserne, hvori
disse præstationer udfoldes, være de samme. Nu har man ikke tid til
at vente på en dag, hvor både temperatur, lufttryk og luftfugtighed er
som foreskrevet.
Man har derfor vedtaget en international standardatmosfære: ISA

Lufttryk:
MSL 1013,25 hPa , aftagende med en hPa pr. 30 fod
Temperatur: MSL 150C, aftagende 2oC pr. 1000 fod
Standardatmosfæren er helt tør

Hvis disse værdier ikke passer den pågældende dag, har man omregningsmetoder (se afsnittet
flyets præstationer), så de kan omregnes til standardatmosfære forhold.
Jo koldere luft er, jo tættere er den. Hvis den opvarmes, udvides den og mister tæthed (density).
Jo højere trykket er (vægten af den ovenpå liggende luft), jo tættere er luften (komprimeret).
I atmosfæren er der altid en vis mængde fugtighed. Den er imidlertid oftest usynlig. Men når den
når et vist niveau, dannes der skyer.
Fugtig luft er ikke så tæt som tør luft. Så flyet performer dårligere i luft med høj fugtighed.
Luftens usynlige fugtighed er ikke aerodynamisk set så skadelig for præstationer, men den
påvirker motorens ydelse - i negativ retning.

5.3 Luftstrømmen omkring flyet
Luft består af molekyler. Derfor vil den, jo tættere den er,
yde mere modstand over for en genstand, som bevæges
gennem den. Der er nemlig flere molekyler, der skal flyttes i
en tæt luft.
Når et legeme bevæges gennem luften, skubber det til
luftmolekylerne, så disse ændrer retning og hastighed.
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Når man bevæger et legeme gennem luften (eller luften bevæger sig omkring et profil (fx en
vinge)), vil lufthastigheden nedsættes i det, vi kalder grænselaget, som er fra ca. 0,1
til 5-10 mm fra legemets overflade. Helt tæt på profilet er luftens hastighed stort set nul!
Laminar og turbulent strømning
Luften kan strømme glat (laminart)
i grænselaget, eller det kan danne
små hvirvler (turbulens).
Når luften strømmer glat er der
mindst modstand.
Punktet, hvor strømningen overgår
fra laminar til turbulent, kaldes
omslagspunktet.
Ved konstruktion af profiler (vinger) tilstræber man at have laminar luftstrømning så langt langs
profilet som muligt.
På en laminar profil ligger omslagspunktet 10% længere tilbage på vingen, end det gør ved et
normalt profil.
Hvis der er snavs eller buler på en vinge, vil
strømningen blive turbulent. Dette vil bevirke, at
modstanden øges, og at opdriften mindskes.
Rim på en vinge i tykkelsen som sand på groft
sandpapir kan nedsætte opdriften med 30%.
Bernoullis princip
Når et profil omstrømmes af luft, vil trykket være lavest,
der hvor lufthastigheden er højest.
Man laver vingernes oversider krumme. Det bevirker, at
de luftmolekyler, der bevæger sig over vingen, bevæger
sig hurtigere end de molekyler, som passerer under
vingen.
Når luften bevæger sig hurtigt, stiger det dynamiske tryk,
men det statiske tryk mindskes, således at der skabes
undertryk på oversiden af vingen, og resultatet er opdrift på oversiden af vingen.
Her ser du et venturirør.
Der, hvor luftstrømmen
er langsom, er det
statiske lufttryk højt. På
midten er luftstrømmen
hurtig, og det statiske
tryk lavt, der er skabt en
venturieffekt.
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Her et praktisk eksempel på Bernouillis lov. Når man
blæser ind mellem papirstykkerne, suges de mod
hinanden fordi det statiske tryk mindskes hvor arkene er
tæt på hinanden.
Prøv det!
Tilbage til indholdsfortegnelse

5.3.1 Luftstrømninger omkring profiler
Når luften rammer en skråtstillet plade, vil luftstrømmen ændre retning. Hvis forkanten er højere
oppe end bagkanten, vil luftstrømmen rettes skråt nedad bagtil (se næste side). Luft er jo
molekyler, og de har en vis vægt, og de vil derfor, iflg. Newtons lov om aktion og reaktion, give et
reaktionstryk på pladen.
Pilen til venstre
angiver den relative
vinds retning.
Den sorte plade
bevæges mod
venstre - dvs.
modsat
vindretningen.

Der vil nu indvirke de 3 viste kræfter på pladen.
- Opdrift: dannes vinkelret på pladen i forh. til den relative vind.
- Modstand: virker modsat pladens bevægelsesretning - dvs. mod højre.
- Resultant: sammenlægning af vektorerne for de angivende kræfter, der skal til for
at skabe opdriften, og de kræfter, der skal til for at overvinde modstanden.
For at skabe en vis opdrift skal bruges en større indsats, fordi modstanden skal overvindes.
Modstanden kan deles op i 2 dele. Formmodstanden og friktionsmodstanden / overflademodstanden. En væsentlig del af modstanden skyldes hvirvelslæb.
Herunder er vist legemer med forskellig formmodstand.

Til venstre et legeme med stor formmodstand og som følge deraf stort hvirvelslæb.
Til højre et legeme med lille formmodstand og som følge deraf lille hvirvelslæb. Som du kan se
minder denne meget om en vinge.
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For at forstå, hvor meget forskel der er i modstand på forskellige profiler, så prøv at se figuren
herover. Frontarealet er det samme, men der er stor forskel på modstanden.

5.3.2

Luftstrømning omkring vingeprofiler

Til venstre kan du se strømningen omkring et vingeprofil. Næsten intet hvirvelslæb.
Man kan dog se en neddrejning af luftstrømmen (down-wash).
Det koster noget at ændre retningen af en luftstrøm! Vi får også noget, nemlig opdrift.
Profilet er asymmetrisk. Pga. krumningen på
oversiden bevæger luften sig hurtigere her. Der
skabes et undertryk og, som det ses, en
nedadkrummet luftstrøm efter profilet. 2/3 af
vingens opdrift stammer fra undertrykket over
vingen. Den sidste 3.del er opdrift fra
undersiden som følge af indfaldsvinklen.
Profiler udformes forskelligt ud fra hvilken performance, man ønsker.
Hvis man ønsker en vinge til
et fly, der kommer i luften ved
relativ lav fart, er det
profilformen vist ovenfor med
stor opdrift. Profilet i midten yder mindre opdrift ved samme fart, men der er altså også mindre
profilmodstand, så vi kan opnå en højere topfart. Profilet længst til højre er symmetrisk og det giver
mulighed for at flyve med hovedet nedad. Bruges ved højtydende fly til kunstflyvning (aerobatic).
I flyvning er vi meget glade for opdriften og gør, hvad vi kan for at holde modstanden på det
laveste mulige niveau.
For at kunne sammenligne profiler, har man givet de forskellige linjer navne.
-

Indfaldsvinklen - vinklen mellem
korden og den frie vind.

-

Indstillingsvinklen (ikke vist) - vinklen
mellem korden og flyets længdeakse,
har kun betydning ved konstruktion af
flyet.

-

Korden - den længste linje fra
forkanten til bagkanten af profilet.

-

Midterlinjen - en linje (krum) midt
mellem vingens over- og underflade.

-

Profiltykkelsen - tykkelsen af profilet på det tykkeste sted, angivet i % af korden.

-

Krumningen - midterlinjens største vinkelrette afstand fra korden. Måles i % af korden.
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Opdrift
Når en luftstrøm passerer en vinge dannes opdrift eller lift.
Denne kraft virker vinkelret på den frie luftstrøm og vinkelret på
vingen. Den samlede opdrift virker i trykcentret, som tegnet med
den store lodrette pil.
Der er mange forskellige måder at forklare opdrift på. Det kan
forklares både ud fra Newtons og ud fra Bernoullis principper.
Prøv at betragte figuren herover, mens du læser om de to
principper.
Newtons princip om aktion og reaktion kan bruges, idet vi har fået skabt en nedadrettet luftstrøm
efter profilet. Det vil give en lige så stor, men modsat rettet, kraft på vingen.
Bernoullis principper handler om tryk og siger, at det statiske tryk på oversiden af vingen
formindskes som følge af, at det dynamiske tryk er øget. Dette vil give en resulterende opdrift.
Omkring et symmetrisk profil, uden indfaldsvinkel, vil der ikke
være nogen resulterende opdrift.

Først når det symmetriske profil får en indfaldsvinkel dannes
opdrift.
De fleste fly til kunstflyvning har symmetriske, eller næsten symmetriske vingeprofiler. Dette giver
bedre mulighed for at flyve med hovedet nedad (inverted).
Tilbage til indholdsfortegnelse

Opdrift, hastighed, areal
Når man fordobler flyvefarten, firedobles opdriften.
Ligeledes forholder det sig også med luftmodstanden (vingen
rammer dobbelt så mange molekyler, der har dobbelt
hastighed)

Fordobler man vingearealet, fordobles opdriften.

Opdriftens afhængighed af indfaldsvinklen
Øges indfaldsvinklen, øges opdriften også. Øger man fx indfaldsvinklen til det dobbelte, øges
opdriften ligeledes til det dobbelte (forudsat at hastigheden er uændret). Mange vingeprofiler yder
opdrift ved negativ indfaldsvinkel. Opdriften øges næsten proportionalt med forøgelsen af
indfaldsvinklen indtil man opnår maksimal opdrift. Yderligere forøgelse af indfaldsvinklen medfører
at vingen staller. Dette sker ved overskridelse af en bestemt vinkel for det pågældende vingeprofil.
Denne vinkel kaldes den kritiske indfaldsvinkel.
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Tegningen viser sammenhængen mellem størrelsen på indfaldsvinklen og opdriften.
Når man kommer over en vis
størrelse på indfaldsvinklen
(for profilet her ca. 19)
begynder dannelse af
turbulent strømning på
oversiden af vingen, og
yderligere øgning af
indfaldsvinklen vil føre til et
stall, hvor opdriften
mindskes (for profilet her ca.
20).
Den kritiske indfaldsvinkel
varierer fra profil til profil, men er altid den samme for et bestemt profil.
Modstand
Vingens samlede form- og gnidningsmodstand kaldes for profilmodstand. Profilmodstanden
afhænger af:
-

Hastighed

-

Luftens tæthed

-

Frontarealet

-

Indfaldsvinklen

Når man øger indfaldsvinklen,
øges frontarealet og dermed
modstanden (se tegningen)
Når indfaldsvinklen øges over 10 grader, får det stor indvirkning på modstanden.

Induceret modstand og randhvirvler
Når en vinge producerer opdrift, vil overtrykket på undersiden af vingen have en tendens til at
udligne sig med undertrykket på oversiden. Denne delvise udligning giver selvfølgelig et tab i
ydelse. Dette tab benævnes induceret modstand.
Den inducerede modstand dannes ved vingetipperne og er en
følge af at overtrykket på undersiden af vingen vil udligne sig
med undertrykket på oversiden af vingen. Denne udligning
sker ved vingens tipper, hvor der dannes hvirvler. Disse
hvirvler kaldes randhvirvler. Jo længere kordelinjen er i
vingetippen, desto større område kan hvirvlerne dannes over,
så det er bedst at have stor spændvidde og en lille kordelinie.
Man siger at sideforholdet skal være stort for at formindske
hvirveldannelsen.
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Svævefly har et stort sideforhold og
dermed reduceres dannelsen af
randhvirvler.
Jo større fly, desto større randhvirvler, og
da randhvirvler kan gøre luften urolig,
længe efter at flyet er passeret, kan det
være yderst farligt at komme for tæt på større fly.
Flyver man i ground-effekten nedsættes virkningen
af randhvirvler, idet jorden blokerer for
hvirveldannelsen.
Man skal være opmærksom på, at det kan være
muligt at få et fly i luften ved lav hastighed og flyve i
denne ground effekt tæt på jorden. Men man kan
ikke stige ud af denne ground effekt før man har
sikker stigehastighed! Så accelerer flyet før stigning.
Den inducerede modstand afhænger af
sideforholdet, indfaldsvinklen og vingens form. Man
forsker meget i at lave vinger med så lille induceret
modstand som muligt. Tiptanke og winglets kan
formindske dannelsen.

Profilmodstand
Man har lavet en formel til bestemmelse af profilmodstand. Den ser således ud:
D = ½ρ x V²x Cd x A
D er drag (modstand), ρ (rho) er luftens tæthed, V er hastighed (velocity), A er vingearealet. Cd er
en modstandskoefficienten (profile drag coefficient), som varierer fra profil til profil.
Det er efter samme princip opdriften beregnes. her bruges bare Cl som er opdrifts-koefficienten for
det gældende profil (coefficient of lift).
Vi vil gerne, at de uadskillelige ”lift og drag” antager et størrelsesforhold, så lift er så stor som
muligt, og drag holdes nede i størrelse.
Den samlede modstand er en kombination af induceret modstand, formmodstand og
restmodstand.
Ved lav flyvefart er induceret modstand større end profilmodstanden. Efterhånden som farten
stiger bliver profilmodstanden den største.
Restmodstand betegner modstand på dele af flyet, som ikke indgår i produktion af opdrift.
Det kan være: understel, antenner, sideror, finne, pitotrør, udstødningsrør m.m.
Tilbage til indholdsfortegnelse
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5.4

De 4 kræfter under flyvning

W

Flyveprincipper / Aerodynamik 2

Under vandret flyvning med konstant hastighed virker følgende kræfter på flyet:
-

Opdrift - lodret opad

-

Tyngdekraft (vægt) – lodret
nedad mod jordens centrum

-

Modstand - vandret bagud

-

Trækkraft - vandret fremad

For at flyve vandret skal de modsatrettede kræfter være lig hinanden; altså opdrift skal være lig
vægt og modstand skal være lig trækkraft.
Men det er ikke nok. Det positive moment af opdrift skal også være lig de negative momenter af
modstand og trækkraft, hvis vi vil flyve vandret uden brug af ror. Vægten virker i tyngdepunktet,
derfor er der intet moment herfra.
Hvis ovenstående er opfyldt, har vi en idealsituation, hvor de 4 kræfter alle virker i det
samme punkt: trykcentret for opdrift som i dette
tilfælde er lig tyngdepunktet. Og vi her behøver
ingen brug af ror.

Flyttes derimod tyngdepunktet, hvis fx en person
flytter fra forsæde til bagsæde, må vi korrigere
for det ændrede tyngdepunkt ved at bruge
roerne, hvis vi fortsat vil flyve vandret. Gør vi ikke
det vil maskinen i omtalte tilfælde blive tungere
bag tyngdepunktet og derved lette næsen og
stige. For at modvirke dette, trimmes haleplanet
eller ved at give nedadgående højderorsudslag.
En forudsætning for vandret flyvning med konstant hastighed er:
-

at opdrift er lig med vægt

-

at trækkraft er lig med modstanden

-

at de negativt virkende momenter af trækkraft og modstand er lig med det positive moment
af opdriften

Forestil dig en kugle i en skål. Den vil altid vende tilbage til det samme
punkt. Det er stabilitet.
Det samme forhold gælder flyveren, hvis den fx bliver udsat for vindstød. Den skal selv kunne
vende tilbage til sit udgangspunkt, uden at vi behøver at gøre noget. Det kaldes længdestabilitet.
Forestil dig at flyet udsættes for et vindstød forfra. Den øgede opdrift får flyet til at stige. Det
modvirkes dog af at flyet bliver drejet omkring tyngdepunktet så næsen sænkes – og det modvirker
den øgede opdrift.
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Så af hensyn til stabiliteten omkring tværaksen
(længdestabiliteten) er det bedst at have tyngdepunktet
foran opdriftscentret (trykcentret).
Vi har så brug for en nedadrettet halekraft for at holde flyets
næse oppe under vandret ligeud flyvning.
Af hensyn til den ekstra luftmodstand, en trimning medfører,
er man interesseret i, at halekraften er så lille som muligt, helst 0. Derfor er det vigtigt at laste flyet
rigtig - især i de store fly.
Tilbage til indholdsfortegnelse

5.5 Styregrejer og manøvrering i tre plan
Et fly har 3 akser og 3 ror:
-

højderor - til bevægelse omkring
tværaksen

-

krængeror - til bevægelse omkring
længdeaksen

-

sideror - til bevægelse omkring
højaksen

De 3 akser skærer hinanden i tyngdepunktet.
Højderoret
Trækkes pinden (situationen på flyet til venstre)
tilbage, bevæges højderoret opad, og der dannes en
nedadrettet kraft på halen. Næsen løftes primært og
flyet stiger. Sekundært aftager farten.
Det er omvendt, hvis pinden føres frem.
Krængeroret
Bevæges pinden til højre (situationen på flyet til venstre), vil højre ror bevæges opad, og der vil
dannes en nedadrettet kraft på højre vinge. Venstre ror bevæges nedad, og der dannes en
opadrettet kraft på venstre vinge.
Den primære virkning er en krængning til højre. Da
det nedadgående ror i venstre side producerer
opdrift, vil der også opstå induceret modstand, som
bevirker et drej til venstre (sekundær virkning). Man
kompenserer ved at give lidt sideror til samme side,
som man krænger.
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Sideroret
Sideroret betjenes via. pedaler. Trædes højre
pedal frem (situationen på flyet til venstre), vil
der opstå en tværkraft på halen, som drejer
denne mod venstre. Den primære virkning er,
at flyets næse drejer til højre. Sekundært får
den venstre vinge mere fart på, og dermed
større opdrift, hvilket resulterer i en krængning til samme side som drejningen.
På nogle fly er krænge- og sideror sammenkoblet for at mindske de sekundære virkninger.

5.5.1 Trim
For at lette manøvreringen af et fly er der som regel anbragt en trim-klap til trim af hale- og sideror.
Trim-klappen er anbragt i halen af flyet. Den kan bevæges
op eller ned i forskellige vinkler.
Skal man hæve flyets næse, skal der dannes en
nedadrettet halekraft.
Denne dannes ved at trimklappen sænkes hvilket får selve
roret til at bevæge sig op. Så får man en krum underside
hvor luften strømmer hurtigere end på oversiden, hvilket skaber et undertryk der bevæger halen på
flyet ned – og næsen op.

Her ses et billede af trimhjulet på en Cessna 172. Husk at stille trimmet i den
rigtige position før take-off.

5.5.2

Flaps og Slats

Flaps er anbragt bagtil på vingen mellem krop og
krængeror.
Flaps anvendes ved start og landing af fly.
Ved start (kortbane start), eller på bløde baner,
hvor man ønsker mindre friktion.
Ved landing kan man få en stejlere nedgang ved
en lavere hastighed. Landingsafløb reduceres
ved lavere anflyvningshastighed.
Brug af flaps giver større opdrift, muliggør flyvning
med lavere fart.
Med flaps ude staller vingen ved lavere
indfaldsvinkel!
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Flaps kun må bruges i det ”hvide” område
på fartmåleren. Flyet staller ved lavere
hastighed, men også ved mindre
indfaldsvinkel, når der anvendes flaps
Slots/slats er monteret på vingeforkanter.
Giver større indfaldsvinkel
Her til højre ses forskellige flaps og slots
Tilbage til indholdsfortegnelse

Brug af slots og flaps
Man har et begreb, der hedder ”flyets
konfiguration” Dermed menes flyets status
med hensyn til flaps, slats, understel.
Et fly er ”rent” når ingen af disse er i brug.
På figuren her ses opdriftens
afhængighed af indfaldsvinklen for en ren vinge, en
vinge med sænkede flaps og en vinge med åbne slots.
Afstanden A er opdriftsforøgelsen, som får ved brug af
flaps.
Afstanden B er forøgelsen af den kritiske indfaldsvinkel
ved at åbne slots.
Brug af slots mindsker dannelsen af turbulent luftstrøm
langs vingen ved høje indfaldsvinkler.
Figurerne herunder viser princippet.
Vingen til venstre er i et stall med fastlåste slots.
Vingen til højre har åbne slots.

5.5.3

Stall

Stall kan betegnes som en situation, hvor den kritiske indfaldsvinkel, for det pågældende
vingeprofil, er overskredet.
Resultat:
-

mistet opdrift på oversiden af vingen

-

stort hvirvelslæb - og dermed følgende

-

stor profilmodstand

- trykcentret vandrer fremad på profilet - dette bevirker forringelse af stabiliteten
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Hvis et stall får lov at udvikle sig, kan det resultere i at flyet går i spind. Derfor gør man meget for at
mindske risikoen for at flyet staller utilsigtet.
Vinger er konstrueret, så de staller inde ved roden (flykroppen) først. Dette gøres for at bevare
krængerorenes virkning og derved forhindre at flyet ’taber en vinge’ og går i spind.
Nogle steder på vingeforkanten er
anbragt de såkaldte strips, som gør, at
når luften passerer over disse, vil den
ellers laminare luftstrøm ændres til
turbulent luftstrøm.
Man kan også, i selve konstruktionen af
vingen, sikre bedre krængerorsvirkning.
Symptomerne på, at et stall er under udvikling, kan være:
-

Visuelt - man kan se fartmåleren viser, en for gældende situation, lav fart

-

Stallwarning lampen lyser (hvis flyet udstyret hermed)

-

Høj hylende lyd - stallwarning (hvis flyet udstyret hermed)

-

Vindsus

-

Ændret motorlyd

-

Følelsen af, at rorene er lettere at bevæge. (Dog ikke ved et high speed stall)

-

Vibrationer eller rystelser i styregrejer m.m.

Nutidens fly har så gode stall-egenskaber, at det eneste, man normalt mærker, er, at flyet taber
næsen, bygger fart op og flyver igen. Stall er normalt ikke en dramatisk situation, som mange
kunne tro.
Det er vigtigt, at man kender sit fly godt, herunder flyets opførsel nær stall-grænsen, samt flyets
opførsel under et stall. Træn det i sikker højde på en god dag. Tag en instruktør med!
Flyets mindste stallhastighed med og uden flaps findes i flyets manual. Den er baseret på:
-

Standarddag

-

MSL

-

Vandret flyvning

-

Med motoren på tomgang ved MTOW

Ændring i hver af ovennævnte faktorer bevirker ændring i stallhastigheden.
Derudover øges stallhastigheden ved:
- Krængning
- G-påvirkning

Figuren næste side viser sammenhængen mellem G-påvirkning og stallhastighed. Ved 1G er
stallhastigheden som angivet i flyets manual.
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Man kan beregne stallhastigheden, når man ved, hvor mange G, man vil trække.
Formlen hertil er:
”ny stallhastighed” = GVs (Vs er stallhastighed)
Eks: trækker man 4G, vil stallhastigheden stige med kvadratrod 4 - altså 2. Det vil sige, at
stallhastigheden i dette tilfælde er fordoblet!
Her ses sammenhængen mellem krængning i grader og forøgelsen af stall-hastigheden i %.
Krænger man fx med 60, er stallhastigheden øget til 140% af den oprindelige. Man trækker 2 G i
et drej med 60 krængning.

Forøgelse af stallhastighed
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Krængning i grader

Man kan se, at stallhastigheden er fordoblet ved en krængning på ca. 75.
Det burde ikke være muligt vedvarende at flyve med en krængning på 90, da G påvirkningen vil
stige voldsomt og grafen i teorien aldrig vil nå 90.
Opdriftsvektoren vil da, som det ses af grafen, ligge vandret, og der er ikke noget til at modsvare
flyets vægt.
Tilbage til indholdsfortegnelse
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5.5.4 Spind
For at et fly kan spinde, kræves at det er stallet på den ene vinge. Spindet er en autorotation
omkring højaksen. Undgå at stalle flyet, og du undgår et spind.
Det er jo vigtigt, at man kender sit fly 100 %, derfor skal man kunne beherske et stall samt
udretningen fra dette.
Derfor er det nødvendigt at vide, hvordan spind opstår, og hvad man gør for at undgå dette:
1) Flyet ’taber en vinge’ som følge af, at vingen er stallet (kan føles som indgang til et drej).
2) Vejen ud af dette drej / vingetab er modsat sideror.
Dvs. drejer flyet til venstre, gives højre ben eller sideror til højre.
Hvis man i stedet prøver at rette op med krængeroret, risikerer man at uddybe stallet og øge
risikoen for spind.
Den korrekte metode for opretning fra spind findes i flyets manual.
Her er vist en typisk situation / metode.
En farlig situation opstår - kunne være situationen her til højre.
Med krydsede ror forsøger piloten at rette op med krængeroret i et
kurende, krapt drej.
Derved risikerer han at uddybe stallet og ende i et spind.

Ud af et spind:
1) motor på tomgang
2) modsat sideror
Når rotationen ophører
3) neutral sideror – pinden frem og omdrejninger på motor efter behov

Tilbage til indholdsfortegnelse

5.6

Stabilitet

W

Flyveprincipper / Aerodynamik 3

En vigtig egenskab ved et fly, er dets stabilitet - altså dets evne til at vende tilbage til en bestemt
flyvestilling, som det af den ene eller anden grund midlertidigt er tvunget ud af - fx af et vindstød.

5.6.1 Længdestabilitet
Flyet har som før nævnt 3 akser. Stabiliteten omkring tværaksen kaldes længdestabiliteten. Dette
er en meget vigtig stabilitetsform, idet den er meget afhængig af pilotens dispositioner først og
fremmest lastfordelingen, som jo er bestemmende for tyngdepunktets beliggenhed.
Der er 4 faktorer der indvirker på længdestabiliteten. De 4 faktorer er:
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-

Trykcenterplacering

-

Tyngdepunktsbeliggenhed

-

Haleplanets størrelse

-

Udformning samt ændring af motorydelse

Man taler grundlæggende om to stabilitets-typer:
-

Statisk stabilitet

-

Dynamisk stabilitet

Statisk stabilitet er flyets første tendens til at modvirke ændring af dets tilstand.
Hvis flyet er bragt ud af stabilitet, er det dets dynamiske egenskaber, der er afgørende for, om
det retter sig selv op, eller om piloten skal rette det op.
Vi taler om 3 grader af stabilitet.
-

Stabilt - udslaget bringes til ophør

-

Indifferent (neutral) - udslaget bringes ikke til ophør, men forværres heller ikke

-

Ustabilt - udslaget bliver større og større

HUSK:
Jo længere tyngdepunktet flyttes bagud,
jo mindre bliver stabiliteten, og
jo dårligere er mulighederne for at rette ud af stall og spind

På tegningen her kan du se,
hvordan de 5 ovenfornævnte
begreber hænger sammen.
I praksis vil et tyngdepunkt
beliggende langt fremme give
problemer med at løfte flyets næse
under landing. Er tyngdepunktet for
langt bagude, vil flyet have en
tendens til at overrotere under start,
dette kan bevirke at farten bliver lav
og indfaldsvinklen høj.

Tilbage til indholdsfortegnelse
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5.6.2 Tværstabilitet og kursstabilitet
Stabilitet omkring flyets længdeakse kaldes for tværstabilitet. Man kan også sige, at det er flyets
evne til selv at rette op på en krængning som følge af en udefra kommende påvirkning.
Når et fly krænger, glider det samtidigt sidelæns mod den sænkede vingetip.
En oprettende effekt er derfor, at centret for luftens påvirkning af sidearealet (lateralcentret) er
placeret over tyngdepunktet.
Dette kan man gøre ved at give vingerne V-form (dihedral). Herved får den sænkede vingetip
under glidning en større indfaldsvinkel og dermed større opdrift, hvilket bevirker større
krængemoment, som vil virke for at bringe flyet i normal stilling.

Her ses forskellen på et højvinget fly med næsten lige vinger (øverst) og et lavvinget fly med Vformede vinger. Flyene krænger med samme vinkel, men som det kan ses, er indfalds-vinklen på
vingen fra luftstrømmen under højre vinge en del større hos det lavvingede fly.
Kursstabilitet - stabiliteten omkring højaksen.
Kursstabilitet, flyets evne til at holde en bestemt kurs og vende tilbage til denne efter en
forstyrrelse, opnås ved at have lateralcentret placeret bag tyngdepunktet. Kan også opnås ved at
give vingerne pilform.
Der er stor sammenhæng mellem kursstabilitet og tværstabilitet.
Krængning medfører et drej, hvis der ikke rettes op. Er flyet ikke tværstabilt, kan det heller ikke
være kursstabilt.
Tegningen viser en situation, hvor flyet drejer mod
venstre i forhold til flyveretningen. Dette giver
meget større luftmodstand på højre vinge end på
venstre vinge. Dette bevirker et drejningsmoment
til højre mod udgangspositionen.
Kursstabilitet kan øges med pilformede vinger,
idet denne udformning yderligere øger
luftmodstandens størrelse på en
fremadbevægende vinge og dermed øger
kursstabiliteten.
Tilbage til indholdsfortegnelse
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5.7

Propellens indflydelse på flyets manøvrering

Flyets propel skaber den trækkraft, der skubber flyet fremad. Dette sker ved, at propellen
accelererer en luftmasse bagud.
Luftmassen suges ind i propelkredsen og trykkes
bagud med stor hastighed - større end flyets
hastighed. Denne luftmasse danner en omdrejende
slipstrøm bag propellen. Det bevirker, at den skubber
på den ene side af halefinnen. Dette medfører, at
flyet drejer til venstre med en højregående propel.
For at mindske effekten af dette, monterer man
motoren lidt skrå, eller sætter halefinnen lidt skrå,
således at man ved normal rejsehastighed flyver
ligeud.
P-faktor
P-faktor, propelmoment, har ikke noget med parkering af fly at gøre.
Det går ud på, at når man flyver med positiv indfaldsvinkel (dvs. når
flyet stiger), vil det nedadgående propelblad have større
indfaldsvinkel end det opadgående blad.
P-faktor modvirkes ved at give sideror til højre under stigning.

Gyroskopvirkning
Når man løfter halen på et halehjulsfly ved take off,
bevirker gyroskopvirkningen, at flyet drejer til den
ene side.
Torque
Det, at propellen i det hele taget drejer rundt, skaber en modsat reaktion, som vil få flyet til at dreje
modsat side i forhold til propellens rotation. Derved vil flyet krænge venstre (ved højregående
propel). Man kompenserer herfor ved at give venstre vinge en lidt større indstillingsvinkel end højre
vinge.
Propellens rotation forårsager mange problemer, men stopper den med at dreje rundt, giver det
nok flere problemer.

5.8 Lastfaktorer og manøvrer
Lastfaktoren er forholdet mellem opdrift og vægt. Vejer flyet 1000 kg, og produceres der 2000 kg
opdrift, fås en påvirkning på 2G. Fly i normalkategorien er konstruerede til at skulle kunne
overholde bestemte belastninger (G-kræfter). Overskrides disse kan flyet beskadiges.
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Flykategori

minimumsstyrkekrav

Normalkategori:

+3,8 G til -1,52 G

Arbejdskategori:

+4,4 G til -1,76 G

Aerobatic:

+6,0 G til -3,0 G

De ovennævnte tal angiver grænselastfaktoren – den maksimalt tilladelige påvirkning af flyet.
Overskrides grænselastfaktoren med 50 %, er man på brudlastfaktoren, hvor der vil være brud
eller synlige tegn på formforandringer.
Grænselastfaktoren må aldrig overskrides. Der opstår permanente deformationer!
Det er ikke sikkert, at man umiddelbart kan se dem, men metallet glemmer aldrig - piloten gør det
måske!
Hvis brudlastfaktoren overskrides, sker der synligt brud på flyets struktur.
Illustrationen viser sammenhængen mellem påvirkningen af G-kræfter og grænselastfaktor /
brudlastfaktor.
Pilot A laver et loop i sit fly. Han ser beklædningen på
oversiden af vingen bølge og letter trækket i pinden.
Da flyet ikke belastes mere retter bølgerne sig ud, og
vingen er som før.
Pilot B laver også et loop, men overskrider
grænselastfaktoren. Der opstår permanente
deformationer på flyet.
Pilot C laver også et loop, overskrider både
grænselastfaktoren på 3,8 G og brudlastfaktoren på
5,7 G. Dele af flyet brækker af, så der er kun en udvej,
faldskærmen, hvis man har en!
For at beskytte mod overbelastning, har man bestemte hastighedsgrænser at operere inden for.
For at hjælpe piloten er fartmåleren forsynet med farve-afmærkninger.
Her ses fartmåleren med de forskellige fartområder.
Vi starter med at gennemgå hastighederne fra den lave ende.
Den hvide bue er flapsområdet. Bunden er stall-hastighed med
fulde flaps og uden motor (Vso).
Den øverste grænse er den største hastighed for fuldt udfældede
flaps (Vfe).
Den grønne bue er det normalt anvendte operationsområde. Dets
nedre grænse er stallhastigheden for flyet ved fuldvægt, med
motoren på tomgang samt flaps og understel oppe (Vs1). Den
øverste grænse er største rejsemarchhastighed (Vno), den største
fartmålervisning, ved hvilken flyet ikke beskadiges i moderat turbulens.
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Gul bue er et område hvor man skal være forsigtig. I stærkt urolig luft kan fly blive beskadiget i
dette fartområde. Det gule områdes øverste grænse er (Vne), den røde streg.
Den røde streg (Vne) må under ingen omstændigheder overskrides.

Èn hastighed er ikke vist på fartmåleren. Det er maksimal manøvrehastighed (Va), hvor man kan
anvende fulde rorudslag i kraftig turbulent luft, uden at overskride lastfaktoren (3,8G for småfly).
Va kan udregnes ved at gange Vs1 med 1,95.
Husk at hvis vægten er under fuldvægt, skal farten reduceres til under Va for fuldvægt.
I kraftig turbulent luft forekommer lodrette vindstød, som giver en stor opdrift. Da G- påvirkning kan
udregnes som opdrift/vægt, kan ses, at jo mindre flyets vægt er, desto flere G udsættes man for,
og jo lettere flyet er ved disse vindstød.
Tilbage til indholdsfortegnelse

5.9

Påvirkninger af flyet ved landing og kørsel

Et fly udsættes for store påvirkninger under landing. I nogle tilfælde er der forskel mellem den
vægt, flyet må starte med, og den maksimale landingsvægt.
Påvirkningen kommer dels fra selve sætningen af flyet, men kan også komme af, at piloten ikke
har fået flyet rettet helt op i forbindelse med sidevind.
Dette vil medføre sidepåvirkninger af landingsstellet.
Det er vigtigt, at sætningen af et fly med næsehjul sker på hovedhjulene først. Derefter sænkes
næsehjulet, efterhånden som farten aftager.

5.9.1 Landing i sidevind
Der er generelt 2 metoder til landing i sidevind:
-

krabbemetoden

-

krængemetoden

Ved krabbemetoden flyver man på finalen med
flyets næse over i vinden, dvs. man kommer
sidelæns ind over banen. Lige før flyet sættes,
rettes op i baneretningen med sideroret, og der
krænges over i vindsiden for at forhindre, flyet
drifter til venstre.
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Ved krængemetoden, retter man allerede på finalen
flyets næse op i baneretningen. For at forhindre at flyet
drifter af centerlinien er man nødt til at krænge op i
vinden.
De to metoder kan kombineres.
I flyets manual kan man se enten max. tilladelig
sidevindskomponent, eller noget fabrikken kalder max.
demonstreret sidevind.
En max. tilladelig sidevindskomponent må ikke
overskrides.
En max. demonstreret sidevindskomponent siger, at fabrikkens testpilot har landet flyet ved en
bestemt sidevindskomponent. Det er så op til pilotens vurdering, om han kan gøre det samme.
Den sidste formulering stammer fra de skrappe produktansvars krav i USA.

5.10 Kørsel på jorden
Ved kørsel i stærk vind skal man være meget påpasselig. En god regel er, at hvis vinden er for
stærk til, at man kan køre, er den også for stærk til flyvning.
Skal man alligevel køre med flyet, må man, hvis der er tale om et meget følsomt fly, få et par
hjælpere til at holde i hver sin vingetip.
Der er helt bestemte rorstillinger der skal indtages, alt efter hvor vinden kommer fra.
At manøvrere et halehjulsfly i sidevind
kræver meget øvelse. Korrektioner skal
være rigtige og udføres rettidigt, ellers er
det pludseligt umuligt at styre den. Man
kan ende med at lave et ground loop.
Således udvikles et ground-loop:
Et sving i afløbet resulterer i en
centrifugalkraft, der bevirker
udskridning på glat bane, men et
stadigt snævrere drej på tør bane.

Tilbage til indholdsfortegnelse

Til forsiden
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6.1 Indledning
Operationelle procedurer tilsigter en sikker gennemførsel af flyveoperationer inden for almenflyvningen (GA (general aviation)).

6.2 ICAO Annex 6 part 2

(mangler video)

Man skriver i Annex 6, at disse procedurer ikke skal være så krævende for de småfly, vi opererer,
som for den kommercielle rute og fragtflyvning. Dog skal 3. mand sikres – du får lige et udklip fra
Annex6:

Level of safety. The Annex should ensure an acceptable level
of safety to third parties (third parties meaning persons on the
ground and persons in the air in other aircraft). Also, as some
international general aviation operations will be performed:
a) by crews less experienced and less skilled;
b) by less reliable equipment;
c) to less rigorous standards; and
d) with greater freedom of action than in commercial air
transport operations;
it has to be accepted that the passenger in international general
aviation aircraft will not necessarily enjoy the same level of
safety as the fare-paying passenger in commercial air
transport. However, it was recognized that in ensuring an
acceptable degree of safety for third parties, an acceptable
level of safety for flight crews and passengers would be
achieved.
Freedom of Action. The maximum freedom of action
consistent with maintaining an acceptable level of safety
should be granted to international general aviation.

Selv om det lyder en smule usikkert, synes jeg, vi skal tilstræbe, at det bliver så sikkert som muligt
at flyve, og at vi skal værne om almenflyvningens omdømme og huske, at dårlig omtale rammer
hele branchen.
Den danske lovgivning, der knytter sig til Annex 6 PART 2, er BL 5-61.

6.2.1 Definitioner
Herunder følger definitioner af de mest almindeligt brugte termer i GA-flyvning.
Besætningsmedlem: En person der er udpeget af et luftfartsforetagende til tjeneste om bord i et
luftfartøj i forbindelse med flyvning.
Bevægelseshæmmet person: En person, som ikke selv kan bevæge sig til nærmeste nødudgang
i gulvniveau under en nødevakuering (blinde, (svagtsynede) eller døve (tunghøre) personer
omfattes ikke af begrebet ”bevægelseshæmmede personer”).
Bloktid: Tidsrummet mellem en flyvemaskines første manøvrering fra standpladsen med henblik
på start og til parkering af flyvemaskinen på standpladsen og standsning af alle motorer eller
propeller.
Flyvetid: Den samlede tid fra det øjeblik, et luftfartøj ved egen kraft sætter sig i bevægelse for at
starte til det øjeblik, det er i ro efter afsluttet flyvning (analogt med udtrykkene ”block-to-block” eller
”chock-to-chock time).
Meteorologiske oplysninger: Meteorologiske meldinger, analyser, udsigter og enhver
beskrivelse, der vedrører eksisterende eller forventede meteorologiske forhold.
Passager: Enhver person, som ikke gør tjeneste som besætningsmedlem inden for flyvetiden.
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Sigtbarhed ved jorden: Sigtbarheden på en flyveplads, angivet af en godkendt vejrobservator
eller af automatiske systemer.
Skydækkehøjde: Højden over jorden eller vandet af underkanten af det laveste skylag under 6000
meter (20000 FT), der dækker mere end halvdelen af himlen.
Speciel VFR-flyvning: En VFR-flyvning, som har fået klarering af en flyvekontrolenhed til at flyve i
en kontrolzone under vejrforhold, der er dårligere end de visuelle vejrforhold.
VFR-ventemønster: En forudbestemt manøvre, som holder luftfartøjet inden for et angivet luftrum,
mens det venter på videre klarering.

6.2.2

Flyvningens sikkerhedsansvarlige

Luftfartøjschefen er generelt ansvarlig for overholdelse af lufttrafikreglerne, herunder BL 5-61. I
visse tilfælde kan også ejeren af luftfartøjet gøres ansvarlig.
Uddrag fra BL 5-61:
Luftfartøjschefen er ansvarlig for sikkerheden for alle personer og last ombord efter dørene er
lukket. Luftfartøjschefen er tillige ansvarlig for sikker anvendelse af flyvemaskinen fra det
tidspunkt, hvor flyvemaskinen er klar til at bevæge sig med hensigt til at flyve, indtil den er
standset efter endt flyvning og motoren(e) er standset.
Tilbage til indholdsfortegnelse

6.2.3 Forberedelse af flyvningen
Før flyvning påbegyndes, skal luftfartøjschefen sikre sig, at de nødvendige faciliteter på land og/
eller vand, der er nødvendige for sikker gennemførelse af flyvningen, inklusive radio og
navigationsmidler er tilgængelige og tilstrækkelige.

Til opfyldelse af disse krav kan man ved at gå ind på www.naviair.dk få oplysninger om NOTAM.
(”notice to airmen” om banetilstand og navigationshjælpemidlers tilstand) for den eller de baner,
man vil lande på.
Herunder et eksempel på en NOTAM for EKAH, som siger, at lufthavnen er lukket i julen 2011
fra den 23. kl. 18.30 lokal tid til den 26.12. kl. 11.00 lokal tid.
B2262/11 NOTAMN Q) EKDK/QFALT/IV/NBO/A /000/999/5618N01037E005 A) EKAH B) 1112231730 C) 1112261000 E)
AIRPORT CLOSED FOR NON-SCHEDULED TRAFFIC

I vinterperioden kan man få oplysninger om sne og is mm på baner. Dette oplyses i ”SNOWTAM”,
som også findes på Naviairs’ hjemmeside.
Ydermere kan man i METARER se oplysninger om banetilstand udformet som et 8-cifret tal.
Nøglen til at bryde koden med findes i VFG AD 1.2-6 eller se senere i dette afsnit.
Ved private pladser er man nødt til at ringe for at få oplysninger om banetilstand - gør man ikke
dette, har man ikke opfyldt kravene!
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Når man som pilot skal flyve med venner og bekendte er det vigtigt at møde dem ”før hegnet” og
lede dem sikkert til flyet. En propel, som er i gang, er usynlig, og der er sket mange uheld, ved at
personer er kommet for tæt på en propel. Gør klart for eventuelle andre end de personer, du skal
have med ud at flyve, hvor de må opholde sig, medens de er på flyvepladsen.
Når alle sikkert er kommet om bord i flyet, er det pilotens pligt, at passagererne informeres om
placering og brug af:
a. Sikkerhedsbælter samt eventuelle skulderseler
b. Redningsveste
c. Nødudstyr og nødudgange
d. Håndbagage og elektroniske apparater, herunder mobiltelefoner
e. Iltudstyr
f.

Instruktioner vedr. sikkerhed ombord

g. Højre førersæde. Hvis der transporteres en passager i sædet, skal passageren forud for
flyvningen orienteres om, at det under flyvning ikke er tilladt at berøre flyvemaskinens
instrumenter og styreorganer, samt instrueres i at åbne en eventuel dør ud for det
pågældende førersæde
h. Information om eftersøgning og redning for de områder, der skal beflyves, hvis det er
offentliggjort i den pågældende AIP.
Det kan anbefales, at man laver en passager briefing checkliste fx som denne.

Du skal selvfølgelig også som kaptajn informere passagererne om turen. Nedenstående er til
inspiration:
”Velkommen om bord i Cessna 172 fra EKHG til Endelave. I stoleryggen foran Dem finder
De redningsveste. Da flyvningen kommer til at foregå i en højde så vi har glidehøjde til land,
skulle der ikke blive brug for disse, men ellers kan De se på informationskortet hvorledes
man ifører sig en sådan redningsvest……….” osv.

Umiddelbart før flyvning påbegyndes, skal luftfartøjschefen sikre sig:
a. At installerede instrumenter og udstyr i flyvemaskinen er funktionsdygtige samt opfylder
kravene for den påtænkte flyvning
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b. At vægt og balance er inden for de tilladte grænser, som fremgår af flyvehåndbog, at last er
anbragt og sikret, således at flyvemaskinen ikke udsættes for fare under flyvningen
c. At flyvemaskinens vinge og haleoverflader og kontrolflader er fri for rim, sne og is
d. At der under hensyntagen til den vind og de øvrige meteorologiske forhold, som kan
forventes at forekomme under flyvning i de højder, i hvilke flyvningen agtes udført, ud over
brændstof til flyvning til bestemmelsesstedet, medføres brændstof til flyvning i mindst 30
minutter ved normal marchfart.
Med hensyn til vejr gælder flg.:
Luftfartøjschefen skal inden flyvning have gjort sig bekendt med alle tilgængelige
meteorologiske oplysninger, som er nødvendige for den planlagte flyvning. Forberedelse af en
flyvning skal mindst omfatte:
a. Gennemgang af aktuelle vejrrapporter samt vejrudsigter og
b. Planlægning af en alternativ fremgangsmåde, hvis flyvningen på grund af vejrforholdene
ikke kan gennemføres som planlagt.
Man bør udarbejde en driftsflyveplan, som dokumenterer, at flyvningen kan gennemføres
som planlagt.

6.2.4

Præstationer og operationelle begrænsninger

Enhver flyvning skal foretages i henhold til de til enhver tid gældende bestemmelser i Lov om
luftfart. I BL 5-61 er der en lang række af bestemmelser for, hvordan og under hvilke forhold
flyvningen skal foregå. Herunder følger udvalgte uddrag af bestemmelserne.
VFR-flyvning uden jordsigt:
1.5.1 Medmindre flyvningen til enhver tid vil kunne overgå til og afsluttes som en flyvning efter
instrumentflyvereglerne, skal de vilkår for påbegyndelse af flyvningen, der er fastsat i pkt. 5.5.2,
pkt. 5.5.3 og pkt. 5.5.4, være opfyldt.
1.5.2 Flyvningen må kun påbegyndes, når de tilgængelige meteorologiske oplysninger angiver, at
det er muligt at gennemføre hele flyvningen under visuelle vejrforhold (VMC).
1.5.3 I flyvepladsudsigten (TAF) for bestemmelsesstedet eller i udsigten for et påtænkt
landingsområde eller i udsigten for det sted på ruten, hvorfra fortsat flyvning vil foregå med jordsigt,
i en periode fra én time før til én time efter forventet ankomsttidspunkt må mængden af de skyer,
der overflyves, højst udgøre 4/8 for hvert enkelt skylag, og sigtbarheden ved jorden skal være
angivet til mindst 5 km.
1.5.4 Ved en flyvnings påbegyndelse skal der under hensyntagen til den vind og de øvrige
meteorologiske forhold, som kan forventes at forekomme under flyvning i de højder, i hvilke
flyvningen agtes udført, medføres brændstof til:
a. destinationsflyvepladsen og derfra til en alternativ flyveplads eller
b. et forudbestemt punkt og derfra til destinations-/alternativflyvepladsen,
og derudover flyvning i mindst 45 minutter ved normal marchfart.
6.7.1 Der skal afgives flyveplan for den pågældende flyvning.
6.7.2 VFR-flyvning uden jordsigt må kun udføres inden for den daglige periode (dag VFR) for
VFR flyvning, som er publiceret i den pågældende AIP.
Tilbage til indholdsfortegnelse
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VFR-natflyvning:
5.6.1

Flyvning må kun påbegyndes, når de vejrrapporter og -udsigter, der foreligger til brug for

luftfarten, viser, at der langs den planlagte flyvevej, herunder på destinations-flyvepladsen og
mindst en alternativ flyveplads, vil være en sigtbarhed ved jorden på mindst 8 km, og der ikke vil
være skyer under 450 m (1.500 FT) over jorden eller vandet.
5.6.2

Lokal VFR-natflyvning, hvorunder start og landing foregår på samme flyveplads, og hvor

hele flyvningen foregår med flyvepladsen inden for synsvidde, må dog påbegyndes, når
sigtbarheden ved jorden er mindst 8 km, og der ikke er skyer under 300 m (1.000 FT).
5.6.3

Ved påbegyndelse af en flyvning, som ikke er en lokal VFR-natflyvning, skal der under

hensyntagen til den vind og de øvrige meteorologiske forhold, som kan forventes at forekomme
under flyvning i de højder, i hvilke flyvningen agtes udført, udover brændstof til
bestemmelsesstedet, medføres brændstof til flyvning i mindst 45 minutter ved normalt marchfart.
5.6.4

VFR-natflyvning med flyvemaskiner på Færøerne eller i Grønland må ikke udføres,

medmindre der foreligger tilladelse fra Statens Luftartsvæsen.
6.8.1

Luftfartøjschefen skal sikre sig, at der som start- og landingssted kun anvendes

flyvepladser, der af vedkommende luftfartsmyndighed er godkendt til beflyvning om natten.
6.8.2

Flyvning må kun udføres med en flyvesigtbarhed på 8 km og med jordsigt. Afstande fra

skyer skal mindst være de afstande, som er krævet i Tabel 5-1 i BL 7-1.
6.8.3

VFR-Natflyvning må ikke uden tilladelse fra Statens Luftfartsvæsen udføres i højder over

900 m (3.000 FT) MSL, medmindre
a. flyvemaskinen er udstyret med en SSR-transponder med 4096 koder i Mode A/3 og
Mode C med automatisk trykhøjde rapportering,
b. flyveplan er afgivet for den pågældende flyvning, samt
c. to-vejs radioforbindelse er etableret med pågældende lufttrafiktjeneste-enhed.
Andre operationelle bestemmelser
6.1

Luftfartøjschefen er ansvarlig for, at de til enhver tid gældende checklister anvendes.

Anm.: Ifølge BL 7.1, pkt. 5.4, og relevant AIP ENR 1.2 må VFR-flyvning inden for dansk område
normalt kun finde sted under FL 200, medmindre der foreligger tilladelse fra Statens
Luftfartsvæsen. Vedrørende VFR-flyvning henvises i øvrigt til bestemmelserne i BL 7-1, særligt pkt.
5.2 - 5.2.2.1, samt skema 5-1. Disse bestemmelser fra p.t. gældende BL 7-1, 12. udgave af 2. juni
2008 er gengivet i bilag 2 til denne BL.
6.2

For flyvning ind i visse kontrolzoner og trafikinformationszoner, hvor der er etableret

VFR-ventemønstre (holding procedures), rapportpunkter og ruter, skal disse anvendes, hvis
påkrævet.
6.4

Når flyvemaskinen opereres under forhold og på steder, hvor der er rapporteret

overisning, eller hvor overisning kan forventes, skal flyvemaskinen være godkendt til flyvning
under disse forhold.
6.5

Hvis der opstår en nødsituation under flyvning, skal luftfartøjschefen sikre sig, at alle

personer om bord instrueres i de nødprocedurer og tiltag, som situationen kræver.
Vejr- og flyveforhold, der medfører en sikkerhedsrisiko
6.6.1

Hvis der under flyvning konstateres vejrforhold, der kan have betydning for andre

luftfartøjers sikkerhed, eller der konstateres andre flyveforhold, der medfører en sikkerhedsrisiko,
skal dette snarest muligt rapporteres til lufttrafiktjenesten.
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6.6.2

Sådanne rapporteringer skal indeholde alle oplysninger, som kan være af betydning for

andre luftfartøjers sikkerhed.

6.2.5

Instrumenter og udstyr

BL 5-61 fastsætter også krav til flyets instrumenter og udstyr. Herunder følger udvalgte
bestemmelser.
Krav til flyvemaskinen
8.1 Flyvemaskinen skal opereres inden for de begrænsninger, der fremgår af flyvehåndbogen.
8.2 Luftfartøjschefen skal sikre sig, at flyvemaskinen har tilstrækkelig ydeevne til den planlagte
flyvning.
8.3 Flyvemaskiner skal på samtlige flyvninger være udstyret med
a. en tilgængelig førstehjælpskasse (First Aid Kit),
b. mindst én håndildslukker installeret i førerkabinen samt i passagerkabinen, hvis denne er adskilt
fra førerkabinen,
c. faste siddepladser med sikkerhedsbælte for hver person over 2 år,
d. flyvehåndbog og andre dokumenter der indeholder data, der er nødvendige, for at
bestemmelserne i pkt. 8.1 og 8.2 kan overholdes, samt eventuelle andre oplysninger, der er
nødvendige, for at flyvemaskinen kan betjenes forskriftsmæssigt og sikkert,
e. opdaterede navigationskort og navigationsinformationer, der er relevante for
flyvningen,
f. det nød- og redningsudstyr, der er offentliggjort i den pågældende AIP,
g. procedure, for det tilfælde, at flyvemaskinen bliver interceptet, samt liste over de
visuelle signaler, der bruges under interception, og
h. en godkendt automatisk nødradiopejlsender – ELT(A) hvis krav herom er
offentliggjort i den pågældende AIP.
Anm. 1: BL 1-10 indeholder krav og specifikationer for installation af en godkendt ELT.
8.4 Hvis det er påkrævet, jf. AIP, ENR 1.4, skal flyvemaskinen være udstyret med
kommunikationsudstyr, der gør det muligt at holde to-vejs radioforbindelse med lufttrafik-tjenesten.
Hvis der kræves mere end et sæt kommunikationsudstyr, skal de virke uafhængig af hinanden.
Iltforsyning
8.5.1 Flyvemaskiner uden trykkabine, der anvendes i trykhøjder (pressure altitude - PA) over
10.000 FT, skal være udstyret med et iltforsyningsanlæg, der har kapacitet til iltforsyning af:
a. alle besætningsmedlemmer og mindst 10 % af passagererne i den periode, der overstiger 30
minutter, når trykhøjden (PA) er mellem 10.000 FT og 13.000 FT, inklusive, og
b. alle besætningsmedlemmer og passagerer, så længe trykhøjden (PA) er over 13.000 FT.
Tilbage til indholdsfortegnelse

6.2.6

Kommunikations- og navigationsudstyr

Med hensyn til kommunikations- og navigationsudstyr om bord i flyet gælder:
Transponder
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Flyvemaskiner, der opererer inden for luftrumsklasse A, B eller C, skal være udstyret med en SSRtransponder med 4096 koder i Mode A/3 og Mode C med automatisk trykhøjde rapportering. Har
flyet transponder skal den være tændt, og er der Mode C skal den være aktiveret.
VFR-flyvning uden jordsigt
8.9.1

Flyvemaskiner skal i henhold til flyvehåndbogen være godkendt og udstyret til IFR-flyvning

samt opfylde de luftdygtigheds-krav, der er indeholdt i BL 1-12, afsnit 7.
8.9.2

Flyvemaskiner skal være udstyret med mindst et VHF sende-/modtageanlæg og uden for

områder med fuld VHF-dækning et HF sende-/modtageanlæg eller andet godkendt sende/modtageanlæg.
VFR-Natflyvning
8.10.1 Flyvemaskiner, der opererer uden for de daglige perioder, skal i henhold til Flyvehåndbogen være godkendt hertil eller godkendt til IFR-flyvning i henhold til de luftdygtighedskrav, der er
indeholdt i BL 1-12, afsnit 7, samt være udstyret med, BL 5-61 / Udg. 1 / / 10
a. de navigationslys, der er påkrævet i BL 7-1, pkt. 4.2.3,
b. landingslys,
c. lys til instrumenterne og udstyr, der er nødvendige for sikker gennemførelse af flyvningen,
d. lys i passagerkabinen og
e. en elektrisk håndlygte ved alle flyvebesætningers stationer.
Udstyr for flyvning over vand
8.11.2 a. Ved flyvning over vand med enmotoret flyvemaskine i en afstand, der overstiger
svæveafstand fra et landområde, der er egnet til nødlanding, skal flyvemaskinen være udstyret
med redningsveste til samtlige ombordværende, anbragt let tilgængeligt i umiddelbar nærhed af
hvert sæde.
b. Ved flyvning over vand i en afstand af mere end 50 NM fra et landområde, der er egnet for
nødlanding, skal alle flyvemaskiner være udstyret med redningsveste til samtlige ombordværende,
anbragt let tilgængeligt i umiddelbar nærhed af hvert sæde.
c. Ved flyvning over vand med enmotoret flyvemaskine i en afstand, der overstiger 100 NM fra et
landområde, der er egnet til nødlanding, skal flyvemaskinen være udstyret med en automatisk
nødradiopejlsender - ELT (A) - samt en typegodkendt redningsflåde, der har kapacitet til samtlige
ombord-værende, og som er udstyret med overlevelsesudstyr passende for den planlagte flyvning.
d. Ved flyvning over vand i en afstand af mere end 200 NM med flermotoret flyvemaskine, der kan
fortsætte flyvningen med en motor standset, skal flyvemaskinen være udstyret med en
automatisk nødradopejle sender - ELT (A) - samt en typegodkendt redningsflåde, der har kapacitet
til samtlige ombordværende, og som er udstyret med overlevelsesudstyr passende for den
planlagte flyvning.
e. Under anden erhvervsmæssig flyvning over vand under de forhold, der er nævnt i pkt. a., b., c.,
eller d., og hvor den rapporterede vandtemperatur er under +10° C, skal samtlige ombordværende
bære godkendte redningsdragter.
8.11.3.1 Flyvemaskiner, der flyver under de forhold, der er nævnt i pkt. 8.11.2 b - e, skal desuden
være udstyret med pyroteknisk nød-signaludstyr i henhold til ICAO Annex 2
Tilbage til indholdsfortegnelse
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6.2.7
10.1

Flyvedligeholdelse
Ejer/bruger skal sikre, at flyvemaskinen er luftdygtig, og at det nødvendige operativ- og

nødudstyr er funktionsdygtigt, samt at vedligeholdelse bliver udført efter bestemmelserne i BL 1-1,
afsnit 5 og 6.

6.2.8

Flybesætningens certificering

11.1 Luftfartøjschefen skal sikre sig, at flyvebesætningen har og medbringer gyldige certifikater,
samt billedlegitimation, så man kan se at det er certifikatets ejermand.
Når du som pilot udfører VFR flyvning skal du medbringe dit PPL-certifikat, gyldig helbredsbevis,
logbog som kan dokumentere kravet om 3 starter og landinger inden for 90 dage (hvis VFR nat:
skal en af dem være udført om natten)
Passagerflyvning
11.2

Hvis passagerer medføres, skal luftfartøjs-chefen have udført mindst 3 starter og 3

landinger på den pågældende klasse eller type inden for de forudgående 90 dage.
VFR-flyvning uden jordsigt
11.3

Medmindre flyvebesætningsmedlemmerne er indehavere af et gyldig instrumentbevis, må

VFR-flyvning uden jordsigt kun udføres af luftfartøjschefer, som har mindst 150 timers flyvetid som
pilot. Heraf skal mindst 75 timer være udført på flyvemaskine.
VFR-Natflyvning
11.4

Medmindre flyvebesætningsmedlemmerne er indehavere af et gyldig instrumentbevis, skal

certifikatindehaveren ved VFR-natflyvning kunne dokumentere, at vedkommende opfylder
betingelserne i BL 6-9, jf. JAR-FCL (night qualification). Hvis passagerer skal medføres under
VFR-natflyvning, skal én af de starter henholdsvis landinger, der er nævnt i certifikatkrav ved
flyvning med passagerer være udført om natten.

6.2.9

Lys, der skal vises

Flyets lys er beskrevet i BL 7-1
4.2.3.1 I perioden mellem solnedgang og solopgang skal luftfartøjer under flyvning vise:
a. antikollisionslys med det formål at henlede opmærksomheden på luftfartøjet samt
b. navigationslys med det formål at angive luftfartøjets relative flyvevej over for en iagttager.
Andre lys må ikke vises, hvis de kan forveksles
med navigationslysene.
Ved flyvning VFR dag skal antikollisions lys
anvendes hvis monteret og funktionsdueligt.
På billedet her ses, hvorledes navigationslys tolkes
om natten.
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Kommer et fly fra venstre mod højre, ser du et grønt og et hvidt lys. Der skulle så ikke være fare på
færde, da flyet fra venstre har vigepligt.
Kigger du på øverste halvdel til højre, kan du se et rødt og et hvidt lys. Rødt betyder vig, og her
skal du så vige ved at ændre kurs til højre og flyve bagom det andet luftfartøj.
De nederste eksempler viser lys, du kan se på et fly, som kommer ind forfra. Husk her at dreje til
højre, så overholder din vigepligt.
Hvis flyet vist i nederste højre halvdel af billedet indhentes af dig, har du vigepligt og skal dreje til
højre og passere bagom det indhentede fly.
Tilbage til indholdsfortegnelse

6.3

Flyvepladsoperationer og flyvepladssikkerhed

Alt bevæger sig på en flyveplads eller lufthavn, så vær årvågen!
Mange flykatastrofer med tab af menneskeliv kunne være undgået,
hvis piloterne og flyvelederne havde haft de rigtige procedurer og det
rigtige udstyr til rådighed. Jordradarer ,som fortæller om flyenes
position og bevægelser på manøvreområdet, kan hjælpe
flyvelederen i situationer, hvor dårlig sigt umuliggør at have visuelt
overblik over trafikken på manøvreområdet.
Når vi flyver VFR er vejret i reglen godt, og hvis vi holder
tilstrækkeligt udsyn, kan vi undgå mange farlige situationer. Før vi taxier over en stoplinje, kigger vi
os for – til begge sider – og det er en god ide at meddele højt ”BEGGE FINALER FRIE” eller noget
tilsvarende, så man har en fast procedure for udkig. Det gælder, uanset om man er på en
græsbane eller en større lufthavn med flyvekontroltjeneste.
Før man begynder at flyve på en fremmed lufthavn, er det vigtigt, at man sætter sig grundigt ind i
opbygningen af lufthavnen. Det vil sige, både hvordan baner og rulleveje er anlagt. Er der specielle
områder for opvarmning (Run Up)? er der standard-taxiruter til afgang på banerne? Alt dette kan
du finde i VFG Danmark (Visual Flight Guide).
Man skal selvfølgelig kende markeringerne på baner og rulleveje samt skiltningen ved og på disse.
Du kan se mere om dette i afsnittet ”Luftfartsret”.
En anden vigtig ting for sikkerheden er, at vi anvender og kender den korrekte fraseologi i
forbindelse med taxi (kørsel i et luftfartøj) på en lufthavn. Dette kan du lære på N-BEG radiokursus.
Hvis du ønsker at vide mere om dette spændende emne, så prøv at Google ´”Runway Incursions”
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6.4 Støjbegrænsning
Støjbegrænsende bestemmelser
Trafikstyrelsen har fastsat støjbegrænsende bestemmelser for en række danske lufthavne og fører
tilsyn med, at disse bestemmelser overholdes. Der er bl.a. tale om overflyvnings-restriktioner over
navngivne byområder, forbud mod at dreje før en vis afstand fra lufthavnen, og tidsmæssige
begrænsninger for bestemte typer flyvning.
Skrappe bøder for at støje
Praksis indenfor de senere år viser, at overtrædelse af de støjbegrænsende bestemmelser kan
føre til bøder i størrelsesordenen 20.000-30.000 kr. Siden 2004 er en række luftfartsselskaber
blevet idømt bøder for overtrædelser i forbindelser med starter og landinger på Københavns
Lufthavn i Kastrup.
Støjcertificering
Internationalt reguleres flyenes støjemissioner af ICAO, den internationale civile luftfartsorganisation under FN. I ICAO er der vedtaget maximale støjgrænser, som flyene skal overholde
og certificeres efter. Disse støjgrænser er løbende blevet skærpet, og støjniveauet har generelt
været nedadgående i luftfarten på grund af udfasning af de mest støjende flytyper.
Støjgener ved overflyvninger
Der er i lufttrafikreglerne fastsat bestemmelser for bl.a. minimumsflyvehøjder. Derudover skal
luftfartøjschefen drage omsorg for, at flyvningen bliver til så ringe ulempe for omgivelserne som
muligt. Trafikstyrelsen har mulighed for at indhente radardata, der viser det enkelte flys højde og
rute. På den baggrund kan Trafikstyrelsen vurdere, om de støjbegrænsende bestemmelser eller
reglerne for minimumsflyvehøjder bliver fulgt ved en konkret flyvning.
Se fx på dette anflyvningskort for
Roskilde Lufthavn. Du skal især
bemærke bebyggelserne, der er
markeret med blåt. Her må du ikke flyve
i forbindelse med start og landing.
Husk at læse punkt 16 ang. lokale
bestemmelser i VFG, før du flyver til en
plads.
I forbindelse med flyets dokumenter
finder du måske et ”støjcertifikat”. Især
ved flyvning i Tyskland er det vigtigt, at
du har dette dokument med ind på
havnekontoret, når der skal betales
startafgift – du slipper med ca. det
halve.
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6.4.1

Starter og landinger

Den mest støjende aktivitet på en lufthavn er, når flyene starter. Det foregår i lav højde og med fuld
gas. På mange lufthavne er der specielle udflyvningsruter, så man kan variere sin udflyvning,
således at flest muligt får ”glæde” af lyden fra flyet. Stig med Vy og kom hurtigst muligt væk fra
pladsen.
Landingsfasen er ofte mindre støjbelastende fordi motoren næsten går på tomgang under
indflyvningen.
Tilbage til indholdsfortegnelse

6.5

Flyets sikkerhed og udstyr

Flyvesikkerhed er det første vi tænker på, når vi skal ud at flyve. Både sikkerheden for os selv, og
sikkerheden for vores passagerer. Ved at udvise ”rettidig omhu” før man flyver med passagerer og
sørge for at vise, at man gør det, kan man håbe, at passagererne føler sig i sikre hænder, men
man ved det ikke. Prøv at tolke de signaler, dine passagerer giver dig via. mimik og kropssprog.
Finder du, at en person er utryg ved at flyve, så prøv, om du kan skabe trygge rammer. Forklar,
hvad der sker undervejs, fortæl, hvor der er poser, man kan bruge, hvis de skulle få køresyge.
Flyv med førstegangspassagerer på tidspunkter, hvor der er roligt vejr uden turbulens.
I det følgende kommer noget om de sikkerhedshensyn, du skal tage.
Jeg har erfaret, at en af de vigtigste ting, man kan have med under
flyvning, er noget så simpelt som en pose at kaste op i. Det kan sagtens
være en ganske almindelig affaldspose. Hvis du får dit fly griset til af en
passager, som får køresyge – ja, så har du ikke udvist rettidigt omhu!
Stolens justering og sikring
Stolene i vores små fly er vidt forskellige i betjening. Nogle stole kan kun
skubbes frem eller tilbage. Andre stole kan justeres i højde og ryglæn. Du er
som pilot nødt til at hjælpe passagererne med at få justeret stolen rigtigt og få
den kørt frem eller tilbage, så eventuelle passagerer på bagsædet også kan
være der. Når så det hele er justeret, skal du sikre dig, at sædet også er låst i
glideskinnen. Under Pre-Flight Inspektion kan du undersøge, om alt er, som det
skal være.
Der er sket fatale ulykker på grund af slidte stol-skinner og paler, som ikke er
gået ned i hullet i skinnen for at fastlåse stolens position. Når flyet så
accelererer under start, kører pilotens sæde pludseligt bagud, med det
resultat, at piloten trækker rattet bagud og derved kommer til at stalle flyet.
Især Cessna fly kan have dette problem.
Stolen skal også være justeret, således at passagerer ikke hindrer styregrejerne i at kunne
bevæges til fulde udslag.
I tilfælde af en nødsituation skal sædet være i ”mest oprejst” stilling.
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Seler
Sørg for, at passagererne under flyvning er spændt fast i seler. Selerne skal bæres under hele
flyvningen og må kun løsnes, hvis det er nødvendigt af operative grunde. Vis passagererne,
hvordan de løsner selen igen. Det er ikke sikkert, at der er tid til dette i forbindelse med en
nødsituation. Børn under 2 år tælles ikke med i antallet af passagerer. De må ikke være spændt
fast i en sele sammen med en voksen. En voksen må dog holde et barn under 2 år.

6.5.1

Nødudstyr og anvendelse

Der er flg. nødudstyr i flyet: ildslukker, redningsveste, nødhjælpskasse,
nødsender.
Ildslukkeren
I forbindelse med de forskellige simulerede nødsituationer i forbindelse
med skoleflyvningen, får du lært at få fat i ildslukkeren. Du får ikke lov at
fyre den af. Dels koster en ny ca. 3000 kr., dels er det ikke sundt 
Dog er det vigtigt, at du har gjort dig klar, hvad du gør, når du sidder der
med den i hånden.
Det er vigtigt, at du holder den så lodret som muligt under brug. Træk sikkerhedspinden ud, og ret
ildslukkeren mod ildens base. Tryk håndtaget sammen og fej fra side til side.
Efter anvendelse sørg for at få luftet ud.
Føler du ubehag, så søg læge og fortæl om typen af ildslukker, du har anvendt.
Misbrug den ikke til slukning af noget, der brænder på bagsædet, fordi passagerer har været
uforsigtige med rygning eller lign. – kvæl ilden med en jakke eller lign, eller brug den flaske vand,
der er anbragt i ryglænet.
Redningsveste
Ved flyvning over vand, hvor vi ikke har glidehøjde, er der krav om, at flyet skal have redningsveste
med til alle om bord. Hvis vi flyver i f.eks.1500 fod, er det begrænset, hvor lang tid, vi har til at få
alle iført redningsvest. Det er derfor en god ide at tage vesten på før afgang.
Problemet er dog, at når man pakker redningsvesten ud af den plomberede pose, skal vesten
sendes til fornyet godkendelse og ompakning. Så det er ikke mange, man ser tage vest på, når de
flyver (det er kun os fra Jylland, der gør det, når vi skal hjem østfra).
Det bør fremgå af passagerbriefing-materialet, hvorledes man ifører sig vesten.

Husk at man skal vente, til man er fri af flyet, før man trækker i håndtagene vist på billedet til højre.
Tilbage til indholdsfortegnelse
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Førstehjælpskasse
Der er krav om, at der skal medføres en godkendt
førstehjælpskasse i flyet. Der findes forskellige typer:
Førstehjælpssæt – indeholder bandager, skinner, plastre
osv.
MediBox førstehjælpssæt – indeholder smertestillende
medikamenter, næsedråber, diarremedicin og bandager.
Førstehjælpskassen er plomberet og skal pakkes om med
jævne mellemrum.
Nødsender
Der er krav om, at der medføres en godkendt
nødsender. Nødsenderen skal være kodet, så
den udsender flyets registrering. Den skal sende
på 121,500 og 406 MHz og skal kunne pejles af
satellitter i systemet COSPAS/SARSAT.
Nødsenderen skal være anbragt, så man let kan
få fat i den og aktivere den i tilfælde af et havari.
Man bliver fundet ret hurtigt, hvis man aktiverer
sit ELT (Emergency Location Transmitter).
Tankning
En nødvendig ting for os alle er at besøge tanken jævnligt. Når der skal
tankes, forbindes tankningsanlæggets stelledning med stel på flyet.
Herefter kan man påbegynde tankning. Dette må ikke ske med motoren
i gang.
Tank med omhu og tænk på, at den næste, der skal flyve i flyet, måske
har tunge passagerer, som skal have en flyvetur.
Man kan fjerne benzin via. fuel strainer. Der kommer ca. 1 liter pr.
minut, så det er en langsommelig affære.
Husk at få monteret tankdækslet rigtigt efter endt tankning. Det lyder ikke godt, når et dæksel
flyver rundt oven på vingen, medens det hænger i kæden. Benzinen kan også blive suget ud af
tanken!
På billedet her ser du 2 af mine venner, som er i færd med at
sætte et tankdæksel fast. De var egentligt startet efter tankning
og var på vej mod Prag, men der var ”noget”, der bankede oven
på vingen, så de besluttede at vende om og undersøge, hvad der
var galt.
Husk, at man ikke kan stole på tankmålernes visning.
Man ved, hvor meget benzin, der er i tanken, når man har tanket den fuld eller pejlet den.
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Farligt gods
Der er mange ting, som kan være farlige at transportere i en flyvemaskine. Nogle af tingene er
forbudt at have med i vores flyvemaskiner.
-

Brændbare og giftige væsker og stoffer må ikke befordres, så der kan opstå fare for
passagerer.

-

Våben og ammunition er ikke tilladt ombord på
vores små fly.

Ved våben, eksplosivstoffer, krigsmateriel og
krigsammunition forstås:
1. Enhver form for skydevåben samt piber, låsestole og baskyler til skydevåben.
2. Ammunition til skydevåben, herunder også patronhylstre, tændskruer, fænghætter, brandrør
og projektiler.
3. Håndgranater, bomber og lignende våben, der virker ved en gennem eksplosion fremkaldt
udslyngning af smålegemer.
4. Håndgranater, bomber, patroner og lignende som våben eller ammunition fremtrædende
genstande, der indeholder eller er beregnet til at indeholde faste stoffer, væsker eller
luftarter, der virker skadevoldende, bedøvende eller irriterende, såvel som dele af sådanne
våben eller ammunitionsgenstande samt redskaber til at bringe dem i virksomhed.
5. Eksplosivstoffer (eksplosive stoffer og eksplosivholdige genstande).
6. Armbrøster og slangebøsser.
7. I bilag til BL5-61 er angivet, hvordan gods skal fastgøres, så dette ikke i tilfælde af en ulykke
skader de ombordværende.
Tilbage til indholdsfortegnelse

6.5.2

Brand og røg samt kulilte

Når vi taler om brand og ild i vores små fly til
privatflyvning, er der i overvejende grad tale om brand i
karburatoren. Denne brand kan brede sig og komme til
at omfatte ild i motoren og, i værste fald, hele
maskinen. Så rettidig omhu lønner sig også i denne
situation.
Brandteknisk siger man, at der skal være 3 ting, for at der kommer en brand.
Brandtrekanten viser de 3 forudsætninger for en brand/
forbrænding.
Kommer benzin eller olie i kontakt med f.eks. en varm udstødning,
og er der oxygen til stede, kan ilden startes. Slukker man for benzin,
fjernes en af forudsætningerne for branden. Fyrer man ildslukkeren
med halon af, fjernes ilten fra branden, og den ophører.
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6.5.3

Karburatorbrand

Karburatorbrand forårsages af antændelse af en overpriming af motoren, som enten er udført med
snapsepumpen eller med gashåndtaget og den dermed forbundne accelerationspumpe.
Fænomenet er mest udbredt om vinteren, hvor motoren kan være svær at få i gang. Hvis man så
uhæmmet pumper gashåndtaget frem og tilbage, får man skabt en sø af benzin i indsugningsmanifolden. Søen antændes, når ild skyder tilbage gennem karburatoren.
Det kan være svært at opdage, at der er ild i karburatoren. Det er umuligt at se inde fra flyet. Hvis
du er opmærksom på risikoen og ved, hvad der skaber branden, er der dog en chance for, at du
undgår skader.
Følg fabrikantens forskrifter for start af motoren under forskellige forhold!
Den generelle handlemåde ved motorbrand under opstart af motor er:
Motoren brænder, men kører ikke:
Fortsæt med at aktivere starteren, luk mixture, giv fuld gas for at suge flammerne ind gennem
motoren. Efter et par minutter eller når starteren ikke vil mere, så tag ildslukkeren med ud og sluk
ilden, hvis det stadigvæk brænder.
Motor brænder og er gået i gang:
Giv gas til 1800 omdrejninger pr. minut, taxi til egnet sted, lad motoren køre et par minutter, luk for
benzin ved hanen/benzinvælgeren. Tag ildslukkeren med ud og sluk ilden, hvis det stadigvæk
brænder.

6.5.4

Elektrisk brand

Hvis du har prøvet at kigge ind under instrumentpanelet, vil du have set de ledningsbundter, der er
skjult derinde. Hvis der sker en kortslutning, kan den udviklede varme resultere i en elektrisk
brand. Normalt ryger det bare og lugter fælt.
Du skal nu:
Slukke for hovedkontakten (strøm fra batteri og generator), lukke for den frisk- luft/kabinevarme,
der kan komme ind i nederste del af kabinen, åbne for frisk luft fra højt placerede friskluftindtag.
Hvis det ikke ophører med ild/røgudvikling så brug halonslukkeren.
Efter slukning, luft ud i kabinen, land snarest.
6.5.5

Kabinebrand

Hvis en passager har siddet og fumlet med tændstikker eller lighter og fået antændt noget
brændbart, så klap ilden ud, dæk den til, så den går ud. Brug evt. flasken med vand fra lommen i
stoleryggen! (for det er en god ide at have en flaske med vand med, den kan også bruges ved
halsbrand )
Tilbage til indholdsfortegnelse
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6.6

Kulilteforgiftning

-

Kulilteforgiftning frembyder meget varierede og uspecifikke symptomer

-

Patienter med mild til moderat CO-forgiftning kan have hovedpine (mest almindelige),
slaphed, kvalme og svimmelhed

-

De kan også mærke åndenød, brystsmerter

-

Efterhånden kan der opstå øget forvirring og bevidsthedstab

I fly forekommer kulilteforgiftning i forbindelse med utæt varmesystem, således at kulilte føres med
den varme luft ind i kabinen. Hvis du får et af de ovennævnte symptomer, så luk for kabinevarmen
og ventiler kabinen.
En detektor til at anbringe i kabinen koster ikke alverden, men fordi en
brun plet ændrer farve til sort, skal du ikke føle dig sikker på, at du
opdager dette.
Vær i stedet opmærksom på symptomerne.

6.7

Windshear

Ved wind shear (vindspring) forstås en markant ændring i vindretning og/eller vindhastighed
over en kort distance.
Low level wind shear er
vindspring under 1600 fod
(LLWS)
De væsentligste årsager til
vindspring er:
-

Terrænhindringer og
bygninger

-

Markante
temperaturforskelle

-

Hvirvler efter fly

Langt størstedelen af havarier og hændelser sker i forbindelse med start og især landing. Her
spiller vinden en stor rolle. Især når vinden afviger fra baneretningen, giver det problemer. Hvis
vinden samtidig varierer i styrke og retning, giver det større problemer.
For at imødekomme eventuelle vindspring gør vi rent praktisk det, at vi øger
anflyvningshastigheden og ændrer brug af flaps, så det passer til forholdene. Hvis vinden f.eks.
er opgivet til 240/16g26, tillægger vi den højeste af enten ¼ af middelvinden eller ½ af
vindforskellen. Det kvarte af middelvinden på 16 Kt. er 4 Kt. Forskellen mellem middelvind på 16
Kt og vinden i vindstødene er 10 Kt. Det halve af vindforskellen er så 5 Kt, og da det er den
højeste af de to, bliver tillægget til anflyvningshastighed 5 KT.
Vi skal selvfølgelig også være i stand til at beregne, hvor meget den aktuelle sidevindskomponent
er, og om den overskrider pilotens eller flyets maximale grænse.
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Som en hjælp til hurtig beregning af sidevind,

Forskel i grader

Antal 6.dele

kan man anvende 1/6 metoden, som du ser i

10

1/6

skemaet her.

20

2/6

30

3/6

40

4/6

Hvis f.eks. du vil lande på bane 27 (270 grader

50

5/6

i retning), og vinden kommer fra 260 grader, ja

60 (og derover)

6/6

så er den 10 grader skæv i forhold til banens
retning. For hver 10 grader indtil 60 grader vil sidevinden stige med 1/6. Vi tager lige et eksempel
mere: er forskellen 30 grader, skal du altså regne med, at det halve er fra siden. Er forskellen
mellem vindretning og baneretning mere end 60 grader, skal man regne med, at 100 % er fra
siden.
Bygninger og høje træer kan give turbulens og
vindspring. Et velkendt eksempel er bane 27 på EKVJ,
hvor der ved en vind fra 330 grader dannes kraftig
turbulens under indflyvningen. Derfor landes et godt
stykke inde på banen, hvor turbulensen er mindre.
Wind shear opstår tit i forbindelse med CB- skyer,
og fra modvind kan situationen hurtigt ændre sig til,
at man flyver i medvind!
Det fører til, at man går under den anbefalede
glidevinkel mod banen, hvilket kan få alvorlige
konsekvenser.
Tilbage til indholdsfortegnelse

6.8

Wake Turbulence (Randhvirvler)

Alle fly laver randhvirvler, når vingerne producerer opdrift. Opdrift er til stede, når trykket på
oversiden af vingen er mindre end trykket på undersiden af vingen. Denne trykforskel vil søge at
udligne sig ved, at luften strømmer sidevis mod tippen under vingen for at udligne sig med
undertrykket over vingen.
Derved får vi hvirveldannelsen. Hvirveldannelsen er
størst ved lav hastighed i ren konfiguration (uden flaps
ude og med hjulene oppe). Så når et fly i kategorien
HEAVY flyver under FL 100 og skal holde sig under
250 Kt, produceres store randhvirvler.
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Som det kan ses på figuren her til højre, bredes
randhvirvlerne ud til siden og nedad. De eksisterer som vist
op til 8 km efter flyet og falder 500 - 900 fod under det store
flys højde.
Risikoen for og ved at flyve ind i randhvirvler undervejs på en
flyvning er normalt ikke særlig stor.
Man kan flyve i mange år uden at støde på randhvirvler. Det
bevirker, at man egentligt ikke rigtigt tror, at det er noget at
frygte. Det er i hvert fald en usynlig fare – og det gør det så
ekstra farligt. Der hvor risikoen er størst, er ved start og
landing, ved og flyvning tæt på lufthavne med trafik af tunge
fly. Selv om vi, når vi er i luften, kan blive hvirvlet rundt, er
det ikke så farligt, hvis vi er i god højde, så vi kan få kontrol over flyet igen.
Vi skal nu kigge på forskellige situationer i forbindelse med start og landing.
Et startende fly producerer
randhvirvler fra A. Et landende fly
producerer randhvirvler til det
sætter næsehjulet på banen ved
punkt B. Det er den viden, vi
drager nytte af, når vi skal starte og lande efter fly, der producerer randhvirvler.
Når vi kommer og lander efter et tungt fly, skal
vi lave en højere anflyvning og lande længere
inde på banen. Vi må regne med, at
randhvirvlerne føres med vinden mod højre.
Ved start efter et tungt fly skal man starte så
tæt på baneenden som muligt. Stig over de
formodede randhvirvler.
Randhvirvler efter et startende fly vil bevæge
sig med vinden og horisontalt bevæge sig med
5 kt. til hver side i forhold til banens centerlinje – i vindstille! Er der en sidevind på 5 kt. vil den ene
randhvirvel blive liggende, indtil den langsomt går i opløsning.
Randhvirvler fra andre baner kan blæse med vinden ind over den
bane, du vil starte fra.
Helikoptere skaber også kraftige randhvirvler, især når de laver
anflyvning til hover.
Pas på ved taxi ikke at komme for tæt på ”jetblast” fra jetfly, det kan
let blæse en Cessna omkuld!
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6.9

Banetilstand og bremsevirkning

Hver årstid har sine udfordringer mht. banetilstand. Vinteren byder på sne, snesjap og is, som
vanskeliggør beflyvning og opbremsning. Startløb forøges alt efter hvilke typer belægninger, der er
på banens overflade.
På større pladser har man måleudstyr til at måle friktionsværdi og bremsevirkning på baner.
Når der er belægninger på baner, angives dette i METAR eller SNOWTAM.
Når der står et 8 cifret tal som afslutning i en metar, er det en MOTNE kode, som dekodes efter
nedenstående:
0404

55

99

05
05

BB Bremsevirkning

92

01

Friktions coeff.

90

(f.eks. 34 = 0,34)

91

BA poor

92

BA medium -poor

93

BA medium

RR

Runway number

94

BA medium - good

25

Bane 25

95

BA good

Hvis parallelbaner

99

Unreliable

75

lægges 50 til højre
banes nummer

88

Alle baner
Gentagelse af tidl.

T

Type of deposit

DD Dybde af belægning

rapport

0

Ren og tør

00

˂ 1mm

1

Fugtig

01

Dybde i mm.

2

Våd eller pytter

90

3

˂1 mm rim

92

100 mm.

4

Tør sne

93

150 mm.

Extent (udbredelse

5

Våd sne

94

200 mm.

1

10% eller mindre

6

snesjap

95

250 mm.

2

11 – 25%

7

is

96

300 mm

26 – 50%

8

Fast sne (presset)

97

350 mm.

Frosne riller og

98

400 mm.

toppe

99

Bane lukket

99

E

5
9
/

51 – 100%

9

Ikke rap. (rydning i
gang)

/

Ikke rapporteret

Dybde ikke

//

(rydning i gang)

signifikant

Skemaet herunder vedrører skema ”BB Bremsevirkning”
Braking

POOR

action
Coefficient
X 100

P/M

91
0

10

MEDIUM

92
20

25

26

27

28

M/G

93
29

30

31

32

GOOD

94
33

34

35

36

37

38

95
39

40

50

100

Tilbage til indholdsfortegnelse
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6.9.1 Aquaplaning
Du kender det måske fra bilkørsel. Man mister pludseligt vejgrebet, når man kører på en vej
dækket af et lag vand. Dette fænomen kan vi også oplevem når vi bevæger os på en landingsbane
i et fly. Lander man på en våd græsbanem kan det være svært at se fugtige og bløde områder.
Man mister bremsevirkning og kan let ende med at kure sidelæns og miste kontrollen over flyet.

6.10 Nødlandinger og sikkerhedslandinger
Under flyvning kan der opstå fejl. Ved hurtig og korrekt indgriben kan en kritisk situation afværges.
Hvis vi tidligt opdager, at noget er ved at fejle, f.eks. at olietrykket er lavt og olietemperaturen høj,
er det absolut bedre at lave en sikkerhedslanding på en nærliggende plads eller en velegnet mark
end at vente og risikere et motorstop med efterfølgende nødlanding.
80% af alle nødsituationer anses at være forårsaget af menneskelige fejl, og 80% af de
menneskelige fejl foretages af uerfarne privatpiloter. Derfor bliver en stor del af din uddannelse en
træning i at undgå fejl samt øvelse i nødprocedurer. Du skulle helst ikke blive en del af statistikken.
Er du tvunget til at flyve i 1000’ AGL eller derunder, skal du undgå at flyve over terræn, der ikke
kan anvendes i tilfælde af en nødsituation. Det er især store skov- og vandområder samt større
byer, man skal tage sig i agt for. Under flyvning er det altid en fordel at holde et godt udkig efter
mulige nødlandingsområder.
Om end det sker meget sjældent, er motorproblemer den hyppigste årsag til nødsituationer. Ofte
er grunden utilstrækkelig tilførsel af benzin til motoren. De mest almindelige grunde til dette er:
-

For lidt brændstof i flyets tanke/ den valgte tank tom

-

Karburatoris

-

Mixture for mager

-

Lækager

-

Manglende dræning af kondensvand i tanke og filtre.

Derudover kan olielækage, tændingsproblemer og regulære brud i motoren medføre, at en
nødprocedure skal bringes i anvendelse.
Da tiden til at vurdere årsagen til problemet er kort, er der udarbejdet faste procedurer, som du
skal lære udenad. De løser de fleste problemer. De muligheder, vi har tilgængelige fra
cockpittet, er:
-

Mixture

-

Karburatorforvarme

-

Magneter og primer

-

Benzinvælger

-

Kabinevarme (luk for den ved brand i motor så den ikke breder sig til cockpit)

-

Kabineluft (luk for den ved brand i cockpit stopper ilttilførsel og hvis man skal slukke
brande med halonslukkeren skal man selvfølgeligt sikre sig at halonen ikke blæses væk af
luft)
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Reaktionsmønstret i forbindelse med en nødsituation er:

1.
2.
3.

Bevar roen og flyv flyet!
Løft næsen for at holde højde på bekostning af hastighed.
Bedste glidehastighed og find nødlandingsfelt.

4.

Anvend nødprocedurer for genstart af motor.

Lær nødchecklisten udenad!
Tilbage til indholdsfortegnelse

6.10.1 Udførelse af nødlanding
Når man skal vælge et sted for nødlanding, er det vigtigt at kigge efter en stor mark tæt på flyets
position. Så søg fra flyet og udefter.
Det vil være bedst, om du kan få det til at ligne en almindelig landingsrunde.
Det kan være svært at vurdere en direkte anflyvning af et areal lige fremme i forhold til flyets
position.
På illustrationen her
kan du se en mulig
fremgangsmåde ved
nødlanding.
Brug den rigtige
glidehastighed og husk,
at i modvind skal man
glide med en lidt
hurtigere hastighed og i
medvind bruges en lidt
lavere hastighed.

Er flyet med optrækkeligt understel, kan det være en fordel ikke at sætte dette ud. Især hvis
området er blødt, er der risiko for, at næsehjulet synker i med det resultat, at flyet tipper forover
under afløbet.
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Måske er dette ikke den bedste situation, man kan befinde sig i!
Og så alligevel, ingen personskade og ingen skader
på flyet. Men pilotens selvtillid har fået et hug, og det
er et vink med en vognstang om at passe bedre på
en anden gang!
Spørg, hvad historien bag billedet er, og du kan få
den.

6.10.2

Nødlanding på vand

Hvis du skal nødlande på vandet, så gør det om vinteren, når vandet er ”stift”. Ellers må du
kigge nøje efter på billedet til venstre.
Det er selvfølgeligt bedst at lande
mod vinden. Så lander man med
den laveste ground speed (det
hedder det ved også over vand).
Den dårligste landing er på tværs
af bølger og ind i forkanten –
undgå det!
Hvis flyet har optrækkeligt
understel, så lad det være oppe.
Flyet landes med næsen løftet.
Efter landing på vand kan det være svært at åbne døren, så man må eventuelt vente, til kabinen er
næsten fyldt med vand. Vent med at trække i håndtagene til beholderne, der fylder vestene med
luft, til du er ude af flyet, ellers kan du komme i en situation, hvor du ikke kan komme ud af flyet..
De nøjagtige procedurer for den pågældende flytype skal følges – findes i flyets håndbog.
Tilbage til indholdsfortegnelse
Tilbage til hovedsiden
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7.
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7.1 Indledning
Formålet med dette fag er at lære, hvordan man udnytter sit fly bedst inden for de
sikkerhedsmæssige rammer, der nu engang er. Fabrikanten beskriver, hvordan flyet lastes, hvilke
hastigheder det må opereres under osv. Vi skal også lære at planlægge flyvningen ud fra flyets
præstationsdata.
Desuden skal du lære at planlægge din flyvning, at læse NOTAM og lave flyveplaner, at se på
VFR-kort og regne kurser og distancer ud vha. VFR-kort.

7.2 Flyets vægt og balance

W

Flypræstation og planlægning / flyets ydelse og præstationer1

Ethvert fly har en opgivet maksimum startvægt (MTOW). Denne vægt er vægten af flyet +
besætning, passagerer og bagage (payload) og brændstof (fuel).
Et fly kan have en max. landingsvægt, som er mindre end MTOW. Dumpning af brændstof kan
være nødvendig før en sikkerhedslanding kort efter start.
Alle flyets enkeltdele er konstruerede efter MTOW.
Beliggenheden af tyngdepunktet har stor betydning for flyets manøvrering. Er flyet for tungt bagtil,
skal haleplanet også levere opdrift for at holde flyets næse nede. Når der skabes opdrift skabes
der også modstand. Så hvis vi kan laste flyet således at tyngdepunktet er sammenfaldende med
trykcentret (center for opdrift) skabes mindst modstand. Normalt skal vi for stabilitetens skyld have
tyngdepunktet foran trykcentret, men økonomisk betragtet vil det være bedre at rykke
tyngdepunktet tilbage mod trykcentret. Men husker du hvordan det var med stabiliteten? Det var jo
ikke godt, vi sparer penge til benzin, men flyet bliver mindre stabilt jo længere bagud tyngdepunktet
kommer.
Det er haleplanet / højderorets opbygning, som er afgørende for stabiliseringen af forkert last.
For at vælge et tyngdepunkt vælger man først et referenceplan (datum). Vægtene A til D (se
tegning herunder) og deres momentarme (a til d) findes i instruktionsbogen. For at finde monentet
ganges monentarm med vægt. For at finde det totale monent ifht. Datum, summeres de beregnede
momenter. Til bestemmelse af flyets tyngdepunkt divideres summen af momentarme med flyets
vægt. I praksis kigger man i flyets lasteplan (loadsheet).
A - D:
A: Forreste sæder
B: Benzin
C: Bagerste sæder
D: Bagage
Astandene a - d er afstande fra datum
til førnævnte
Når man flyver i utility-kategorien (fx
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med lav vægt, kun personer på forsædet og ingen bagage), er grænserne for forreste og bagerste
tyngdepunkts beliggenhed mindre end i normalkategorien.
Lad os prøve at løse en praktisk opgave. Vi tager en pilot på 70 kg og en passager ved siden af på
60 kg. I bagsædet placerer vi 2 passagerer som tilsammen vejer 180 kg. Slutteligt putter vi 30 kg
bagage i bagagerummet. Vi tanker 107 kg benzin.
Nu indsætter vi tallene i et skema (lasteplan) (tallene med gul baggrund ligger fast).

Hvad var det så vi gjorde?
Jo, vi startede med flyets tomvægt og tomvægtstyngdepunkt. Disse værdier findes i vejeskemaet i
flyvehåndbogen. Vi ganger antal kg med armens længde i cm, og da det er et stort tal, dividerer vi
det med 100, så det er lettere at regne med. Således ganges alle vægtenheder med de
dertilhørende armes længde, hvorefter værdierne føres på skemaet.
Antal kg lægges sammen, og momenter i 100 kg cm (yderste kolonne til højre) lægges også
sammen. Den nye momentarm, eller det nye tyngdepunkt, findes ved at sige 1200 x 100 / 1064 =
113 cm. Tyngdepunkt uden benzin er ok, da det ligger mellem 96 og 117 cm.
Vi kan nu regne ud, hvor meget brændstof vi må tanke, fordi maksimal startvægt er 1200 kg, og vi
vejer 1064 kg. Der er altså plads til 136 kg, men der tankes kun 107 kg. Nyt tyngdepunkt beregnes
til også at ligge på 113. Det er en god egenskab, at brug af benzin ikke forskyder tyngdepunktets
beliggenhed væsentligt.
Herunder har du et tomt skema, hvor du kan beregne tyngdepunktet ved andre vægtforhold
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Der findes andre metoder til bestemmelse af vægt og tyngdepunkt.
Her vises, hvordan Cessna har valgt at løse opgaven.

Vægt lbs.
1. Tomvægt

Moment (aflæst)

1323

50,5

2. Pilot og pass. i forsæde

330

12,2

3. Benzin

234

11,5

4. Pass. i bagsæde

341

25,0

57

5,0

2300

104,2

5. Bagage
Flyvevægt

Du starter med at lave en lasteplan. Lasteplanen skal omfatte flyets vægt, besætning, passagerer,
bagage og brændstof.
Tomvægt står i flyets vejerapport, vægten på pilot, passagerer og bagage må du anslå. Disse
vægte (herunder fremhævet med gråt) adderes og tallet trækkes fra Flyvevægt. Dette tal angiver
max vægt af benzin til denne flyvning (234 lbs).
Nu har vi styr på vægten. Så mangler vi tyngdepunktet. Til dette skal du bruge vægten og
momentet. Momentet finder du ved aflæsning af de forskellige vægte i et momentskema
(loadinggraph). Momentet for tomvægt står i flyets vejerapport.
Når du har fundet momentet for alle vægte og ført dem i lasteplanen (her fremhævet med turkis),
adderes disse (i eksemplet her fås 104,2).
Herunder ser du et skema, Loading Graph (lasteskema), som du skal bruge når du skal finde
momentet.
Her en anvisning på,
hvordan du bruger
skemaerne.
Først lasteskemaet - som
jo bruges til at finde
momentet for de
forskellige vægte.
Fx findes momentet for
pilot + passager (vægt 330
lbs) således: 1) Find 330
på den lodrette skala 2)
Gå vandret mod højre til
grafen for ’Pilot & Front
Passenger’ 3) Gå lodret ned til den vandrette akse 4) aflæs tallet (her 12,2)
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Fuldvægt (i vores tilfælde 2300 lbs) og det samlede moment (104,2) føres derefter ind i en graf
som den her viste.
Fuldvægt findes på
den lodrette akse.
Det samlede moment
på den vandrette akse.
Da de to linjers
skæring ligger inden
for området ’Normal
Category’, er flyets
balancebegrænsning i
dette tilfælde inden for
det tilladte.
Var skæringspunktet
uden for området, måtte vi foretage ændringer i lasteplanen fx mindre bagage eller bytte rundt på
passagerer.
Vi har nu sikret os at flyets vægt og balancebegrænsninger overholdes ved start. For at sikre os at
flyets vægt og balancebegrænsninger også overholdes ved landing, må vi foretage lignende
beregninger med den mængde brændstof, vi forventer, der er tilbage ved landing.
Som det ses på skemaet, er der også et område, der er benævnt ”utility kategori”, på dansk
”arbejds-kategori”. Hvis tyngdepunktet ligger her indenfor, må man belaste flyet med større Gpåvirkninger.
Tilbage til indholdsfortegnelse

7.3

Take-off- / startpræstationer

W

Flypræstation og planlægning / flyets ydelse og præstationer2

Man har to benævnelser, når man taler om start eller take-off.
-

Startdistance, som er startafløb + strækning passeret for stigning til 15 m / 50 fod.

-

Startløb (ground roll) er distancen målt fra flyet holder stille, til det letter.
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En start foregår ved, at der gives fuld gas, og når farten bygger op, lettes næsehjulet en smule.
Når rotationshastigheden Vr nås, trækkes flyet i luften, og man accelererer i ground effekten, indtil
man har opnået planlagt stigehastighed, hvorefter stigningen påbegyndes.
Der er mange ting som spiller ind, når startdistancen skal udregnes:
-

Flyets vægt

-

Vind

-

Density altitude (tæthedshøjden ISA)

-

Banens overflade og hældning

-

Brug af flaps

Vægt
Flyets startdistancer er opgivet ved MTOW i standard conditions. Tager man aktuel vægt / MTOW
opløftet i 2. potens, har man en faktor til reduktion eller forøgelse af startdistance.
Eks: aktuel vægt 800 kg, MTOW 1000 kg = 0,8 i anden potens (0,8 x 0,8) = 0,64. Det vil sige, at
hvis den opgivne startdistance var 500 m, kan man ved den aktuelle vægt starte på 0,64 x 500 m =
320 m.
Der kan anvendes andre metoder til denne udregning.
Vind
Vinden betyder meget for startdistancen. Modvindskomponenten (hører du om i navigation)
udregnes, og normalt kan man fratrække 1% i startdistance for hver knobs aktuel modvind. I
tilfælde hvor man skal anvende tabeller eller skemaer til aflæsning af startdistancer, vil det være en
god regel kun at regne med halv vindhastighed i modvind. Startes der i medvind, gang da dennes
styrke med 1,5.
Density altitude
Tæthedshøjden ISA, findes ved at korrigere pressure altitude (højden over 1013 hPa) i forhold til
aktuel temperatur og temperatur i ISA med 120 fod pr. 1 oC.
Husk, at hvis temperaturen aktuelt er koldere, end den skulle være i ISA, kræves en kortere
startdistance. Density altitude vil så være mindre end pressure altitude.
Overfladen
Overfladen betyder utroligt meget for rullemodstanden. I tabeller er overfladen altid opgivet til at
være hård (asfalt eller beton). Der er tillæg alt efter, hvilken overflade der er tale om (græs, sne,
sjap, blødt jord, osv).
Hældning
Selv om det ikke ser sådan ud, kan en bane hælde en smule.
Ofte kan det betale sig at starte ned ad en hældning og med en smule medvind.
Det må vurderes nøje.
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Flaps
Brug af flaps under start formindsker startløbet, men startdistancen er der ofte ikke forskel på. Ved
start på blødt underlag, er det fordelagtigt at anvende flaps.
Følg flyets instruktionsbog.
Tilbage til indholdsfortegnelse

7.4 Landingsdistancer
Landingsdata er opgivet i flyets håndbog.
Ligesom der ved starten regnes med stigning til 50 fod, regnes der ved landing med distancen fra
flyet er i 50 fods højde, til det holder stille på banen. Den strækning flyet kører på jorden kaldes
landingsafløbet.

Mange faktorer spiller ind, når man skal beregne landingsdistancen:
-

Pilotens evner

-

Flyets vægt

-

Vind

-

Density altitude

-

Approach speed (anflyvningsfart)

-

Banens overflade og hældning

Pilotens evner
Den vigtigste faktor er ”pilotens evner”.
Flyets vægt
Flyets forbrug af benzin (TOW), spiller en stor rolle. Jo højere vægt, desto længere afløb.
Vind
Der landes næsten altid mod vinden. Den aktuelle modvinds-komponent bruges ved udregning af
landingsdistancen. Modvind formindsker landingsdistancen.
Density altitude
ISA højden. Det vil sige trykhøjden korrigeret for temperaturforskel i forhold til, hvad den skulle
være i ISA. Jo lavere højde man lander i, desto kortere afløb (grundet den højere density). Husk, at
hvis man anflyver en plads i fx 5000 fods højde, anvendes samme indikerede airspeed, som ved
sea level! Men den sande fart vil være højere end den indikerede.
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Approach speed
Anflyvningsfart. Så lav som sikkerhedsmæssigt forsvarligt, så har man de bedste muligheder for at
lave en kort landing. Det er vigtigt, at man planligger sin anflyvningsfart i forhold til vind og vejr,
flyets vægt, banelængde til rådighed m.m. (se også ovenfor angående beflyvning af højtliggende
pladser)
Flaps
Anflyvningshastigheden afhænger af glidevinklen. Jo mere flaps man kan sætte ud, desto større
glidevinkel og desto kortere landing.
Faktorer, som kan reducere din flapsetting er fx sidevind, urolig luft.
Overfladen
Banens overflade betyder meget for længden af landingsafløbet. Man får lille landingsafløb, hvis
bremsevirkningen på banen er god. Græs, sne, is m.m. forlænger afløbet.
På de følgende sider er skemaer til anvendelse ved beregning af start og landingsdistancer.

7.4.1

Skemaer – start- og landingsdistancer

Herunder og næste side er nogle skemaer til beregning af start- og landingsdistancer.

Start

Landing

Baneretning og længde

º

m.

Vindretning og styrke

º

Kt.

Modvind og sidevind

Kt.

Kt.

.

º

m.

º

Kt.

Kt.

Kt.

QNH

HPa.

Hpa.

Temperatur

ºC

ºC

Højde over MSL

Fod

Fod

+ 30 fod pr. Hpa. under std.

+

Fod

+

Fod

÷ 30 fod pr. Hpa. over std.

÷

Fod

÷

Fod

Trykhøjde (pressure alt.)

Fod

Fod

Temperatur skulle være

ºC

ºC

Tæthedshøjde (der korrigeres med 120 fod pr. ºC)
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Start distance
Startdistance fra kurver / tabeller ( over 50 fod )…………
Tillæg for banehældning ( + 10 % pr. º stign.
Baneoverflade:

+

m.

7%

+

m.

< 10 cm. 10 %

+

m.

Langt græs > 20 cm. 25 %

+

m.

Blød jord

+

m.

Vand og snesjap max 3 cm. 15 % pr.cm.

+

m.

Tøsne

max. 5 cm. 10 % pr. m.

+

m.

Frostsne max. 10 cm. 5 % pr. cm.

+

m.

Fast grønsvær
Kort græs

)

m.

25 % til uendeligt

Subtotal………………………….
Reduktioner:

m.

*Aktuel modvind ÷ 1 % pr. Kt.
Vægt <MTOW ÷ 1 % pr. %

m.
+

Samlet reduktion

m.
m.

÷

Startdistance

m.
m.

*Herved er kompenseret så man kun regner med 50 % af vinden (ved modvind)

Ved start i medvind, regn med + 20 % pr. 10 % af Vr medvinden udgør.
Sikkerhedsfaktor: Startdistance bør være mindre end banelængde x 0,7 !
Landingsdistance
Landingsdistance fra kurver/ tabeller ( over 50 fod )……..
Tillæg for:

Vådt kort græs

m.

20 %

+

m.

Vådt fast sne / is 50 %

+

m.

Tør fast sne / is

+

m.

20 %

Subtotal………
Reduktioner:

*Modvind ÷ 1 % pr. aktuel kt.

m.
÷

Landingsdistance ………….

m.
m.

*Herved er kompenseret ved at man kun regner med 50 % af vinden (ved modvind.)

Land ikke i medvind
Sikkerhedsfaktor: landingsdistance bør max. være 70 % af bane til rådighed
Husk. 10 % for høj landingshastighed giver 20 % længere landingsdistance!
Tilbage til indholdsfortegnelse
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7.5

Stigning

Under stigning anvendes ikke flaps. Der bruges fuld gas og fed blanding for at køle motoren. Jo
mindre TOW, jo bedre stigeegenskaber vil flyet have, og både rækkevidde og endurance vil
forbedres. Jo lavere temperatur, desto bedre stigeegenskaber. Jo lavere højde pladsen ligger i,
desto bedre stigeegenskaber.
Det eneste tilfælde, hvor man har gavn af stor højde og lav luftmodstand, er, når man ser på flyets
rækkevidde. Normalt vil man også kunne få en højere rejsefart ved en given ydelse, jo højere man
flyver.
Med hensyn til rækkevidde skal man tage hensyn til, om der er mod- eller medvind. Er der
modvind, skal hastigheden øges, og er der medvind, kan farten reduceres en smule.
Samme forhold gør sig gældende, når man taler om glidehastighed for opnåelse af bedste
glidelængde i tilfælde af motorstop.

7.5.1

Stigehastighed

Herunder finder du en graf, som
viser noget om stigehastighed.
Bedste stigehastighed benævnes
Vy. Af diagrammet ses, at
stigehastigheden er størst ved
havoverfladen.
Tophøjde er den højde, flyet
maksimalt kan stige til.
Tjenestetophøjde er den højde,
hvor flyet maksimalt kan stige
med 100 ft. pr. minut (18000 ft. for dette fly)
Bedste stigevinkel
Man opererer med et begreb,
man kalder bedste stigevinkel
(Vx). Den bruges, når man
skal stige over en hindring.
Man vil ikke på et minut opnå
samme højde, som hvis man
steg med bedste
stigehastighed (Vy).
Jo kraftigere modvind man
stiger i, desto stejlere
stigevinkel.
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Ved hjælp af en kurve over stigehastighed i forhold til hastighed, angivet i forskellige højder, kan
Vx findes. Angivet i flyets manual. Kan se ud som figuren her
.
Figuren viser kurver for stigning ved forskellige hastigheder med fuld vægt og udført i forskellige
højder.
De farvede kurver viser, hvor mange fpm (fad pr minut) man kan stige med ved forskellige
hastigheder.
På kurverne er der 2 markante punkter Vx og Vy.
-

Vy viser bedste
stigehastighed, fx
giver en indikeret
stigehastighed ved
MSL på 90 Kts en
stigning med 1400
fpm.

-

Vx viser bedste
stigevinkel, fx giver
en hastighed på 74
Kts (indikeret) ved
MSL den bedste
stigevinkel ved en
stigning på ca. 1240
fpm

Endurance (længste flyvetid)
Ved et flys endurance forstås, hvor lang tid flyet maksimalt kan holde sig i luften. Den hastighed,
der her skal anvendes, er den hastighed, som kræver mindst ydelse.
Af dette skema fremgår det, at vi ved punkt 3 finder
den fart, hvor der bruges mindst power – altså der
hvor modstanden er mindst. Det er ved denne
hastighed, flyet kan holde sig længst tid i luften.
Det vil være fornuftigt at bruge denne hastighed
ved vente-flyvning (holding).
Det er en fordel at flyve så lavt som muligt og
udnytte luftens større bæreevne. Motoren har også
den bedste ydelse i lav højde.
Som regel er der i flyets manual skemaer, der viser
flyets performance.
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Her ses et eksempel
på et sådant skema
fra en Cessna172
manual.
Den største
rækkevidde er i 12500
fod ved
2300 o/min.
Den største
endurance kan ikke
aflæses, men skal
findes ved 2500 fod,
eller derunder, og ca.
2000 o/min.
Tilbage til
indholdsfortegnelse

7.6 Motorydelse og fart
Herunder ses et typisk Penaud-diagram. Skemaet
viser forholdet mellem den motorydelse, man har til
rådighed og den krævede ydelse, for at flyve med
den pågældende fart.
Punkt 1: Den krævede ydelse overstiger næsten den
ydelse, som er til rådighed. Hvis det sker, kan man
ikke holde højden.
Punkt 2: Maskinens topfart er nået, luftmodstanden
er blevet for stor, og motoren kan ikke levere kraft til opnåelse af højere fart.
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Punkt 3: Her er afstanden mellem de to linjer størst. Det vil sige, at ved denne hastighed har vi det
største overskud af motorydelse. Det er denne fart, vi skal bruge, når vi vil stige med bedste
stigehastighed (den hastighed, hvorved man opnår mest højde pr. minut).
Hvordan ville kurverne se ud hvis flyet var tungere lastet?
Hvordan ville kurverne se ud i 5000 fod?
Til fx 100 hk er der 2 hastigheder, man kan flyve. Der findes en lav ydelse, hvor kun en hastighed
er mulig. Hvad kunne man sige om denne hastighed?

7.7

Kraft og propeltryk - (Power og Thrust)

Der er 2 forskellige former for kraft: kraft og propeltryk
Kraft
Kraft kan udtrykkes som vægten af den genstand der flyttes gange accelerationen, som er
ændringen af hastigheden pr. tidsenhed.
Kraft = masse x acceleration
Der, hvor der kræves mindst kraft, er der, hvor der er mindst modstand, og der har vi den bedste
glidehastighed.
Hvis du iagttager figuren her, kan du se, at jo højere fart flyet bevæger sig med, jo højere kraft
udvikles eller kræves der.
Du kan også se, at der hvor
afstanden er størst til kurven, og
som viser modstand eller kraft
krævet for at flyve en bestemt
hastighed, finder vi Vy, som er
hastigheden for bedste stigning (i
fod pr. minut). Der er ”tid” relateret
når vi snakker om kraft.
Propeltryk
Propeltryk (eller bare tryk) har man mest af, når flyet holder stille, og der er fuld gas på motoren.
Efterhånden som flyet får fart på, formindskes propeltrykket. propeltryk er en statisk størrelse, der
ikke er relateret til tid. Der, hvor afstanden til ”kraft krævet” kurven / modstandskurven er størst,
finder vi Vx, som er hastigheden for bedste stigevinkel.
Hastighed for mindste modstand er der, hvor kurven er lavest.
Hastighed for bedste rækkevidde er tangentens berøringspunkt med kurven. Det er kun i vindstille,
at tangenten tegnes fra aksernes skæringspunkt.
Tilbage til indholdsfortegnelse
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7.8

Motorstop

Hvis man får motorstop, er der en bestemt fart, hvor flyet glider længst. Man betegner denne som
”bedste glidehastighed”. Bedste glidehastighed findes i flyets manual. Denne hastighed er også
afhængig af flyets vægt. Da alle data i fly-manualer er ved fuldvægt, så husk, at jo lavere vægt,
desto lavere glidehastighed. Glidedistancen vil være den samme!
Bedste
glidehastighed
for flyet her er
55 knob.

Glidedistancen er den vandrette distance et fly bevæger sig under glidning. For at opnå den
længste distance skal der ikke benyttes flaps. Omvendt, hvis man ønsker en kortere distance, så
skal anvendes flaps i den udstrækning, der passer til distancen.
I forbindelse med glidning findes også termen ’glidetal’. Glidetallet er bestemt af forholdet mellem
opdriften og modstanden ved en bestemt indfaldsvinkel.
Glidetallet findes som den lodrette afstand til
terræn divideret med glidedistancen.
Glidetallet for flyet her er derfor
500:1000 = 1:2
Et typisk glidetal for et motorfly er 1:10, og det betyder, at hvis du befinder dig i 3000 ft, kan glide
30.000 ft (ca. 4,9 NM).

7.9 Flyets tilstand
Når man taler om flyets toppræstationer, skal flyets tilstand selvfølgelig også være i top.
Vinge og især vinge-forkanter skal være rene og fri for is og sne, som både kan skade den
aerodynamiske virkning og øge flyvevægten. Visse motorsvævefly og UL-fly, kan dårligt starte med
vand på oversiden af vingen.
Tilbage til indholdsfortegnelse
Link til opgaver uden svarark
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7.10

Flyvningens planlægning

Vi har indtil nu set på, hvordan vi finder flyets performance ud fra skemaer. Vi har fået lavet vægt
og balance og vi har lavet start- og landingsberegninger. Nu skal vi i det efterfølgende prøve at se,
hvad vi bruger disse oplysninger til i praksis. Man må vælge sin rute ud fra forskellige luftrumsovervejelser, indhente vejroplysninger, indtegne ruten på kortet, lave forskellige beregninger, osv.

7.10.1 Vejr
Vejret er et af de vigtigste, men også mest uforudsigelige elementer ved enhver flyvning. Det vejr,
vi må flyve i, skal opfylde forskellige minima. Det er derfor nødvendigt at skaffe sig oplysning om,
hvordan vejret er og vil blive.
Du skal vide, hvad vejret er og vil blive:
-

på pladsen, hvor du letter

-

på ruten

-

på bestemmelsesstedet

-

på den flyveplads, du har valgt som alternativ landingsplads.

Oplysninger om vejret kan fås:
-

ved henvendelse til en flyvevejrtjeneste enten personligt eller via Internettet

-

flyvevejrtjenesten (ved alle større lufthavne)

-

TV - TV2 og DR1 har begge et par sider med vejr. Det er udmærket at orientere sig

efter disse, men de er ikke gode nok som dokumentation for indhentning af oplysninger.
Når du har modtaget meldinger og prognoser for vejret, må du foretage en vurdering af
vejrsituationen. Ser det i prognoserne ud som om, du under hele den planlagte flyvning kan
overholde minima, eller bør du måske starte lidt senere eller ændre ruten lidt? Måske bør du helt
opgive turen denne dag.
Er du det mindste i tvivl om vejret er godt nok til dig, bør du undlade at flyve.
Hvis vejrprognoserne er i orden, går du videre i din planlægning.
-

Til flyvning i Danmark anvender vi ICAO-kort Danmark 1:500.000

-

Købehavn og Roskilde TMA dog ICAO-kort Copenhagen Area 1:250.000.

Man skal overveje, om der er visse oplysninger, man kan komme ud for at skulle bruge undervejs;
er disse på kortet, eller skal man finde dem andre steder før flyvningen påbegyndes? ICAO-kort
Danmark har dog langt de fleste nødvendige oplysninger.

7.10.2 Indtegning af rute
Hvis du ikke allerede har indtegnet din rute, skal du nu indtegne ruten på kortet. Foruden
selvfølgelig start og slut skal du sædvanligvis også have nogle checkpunkter undervejs. Hvor
mange afhænger af, hvor lang ruten er, og hvor tryg du føler dig ved at flyve og læse kort.
Tag allerede ved planlægningen hensyn til fx:
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-

Restriktionsområder

-

Skydeområder mm

Du bør allerede ved planlægningen ændre ruten, hvis du mener, det kan blive aktuelt, når du er på
turen.
Tegn din rute ind på kortet. Studér kortet omkring tracket omhyggeligt.
Det vil ofte være tilrådeligt at have check-point undervejs, således at man kan kontrollere både
kurs og tid for evt. at foretage nødvendig korrektion.
Et check-point kan med fordel vælges som et genkendeligt punkt på kortet.
Det kan fx være:
-

en kystlinje

-

en jernbane

-

en sø

Da det er vigtigt at kunne finde rundt i luftrummet, er det af stor vigtighed dels at vælge checkpoints nok dels, at de er genkendelige.
At ”læse” kort under flyvning er en træningssag, og efterhånden kan du måske klare dig med et
mindre antal check-points, men vær altid på den sikre side.
Vi vil tage udgangspunkt i en flyvning fra Herning til Billund via Kølkjær og Give.
Til højre er et udsnit fra ICAO kort Danmark 1:500.000.
Vi starter med at tegne ruten ind på kortet med blyant.
Derefter måler vi de enkelte ruteafsnit (ben). Vi regner i
Nautiske Miles (NM), og hastigheden, vi opererer med,
angives i Knob (Kt), som er Nautiske Mil pr. time.
På billederne herunder ser du det værktøj, du skal bruge
når du skal planlægge en flyvetur. I afsnittet Navigation
lærer du at bruge dem.
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Ser man bort fra de almindelige kortvisninger indeholder flyvekortet informationer om flyvepladser
og grænser mellem forskellige luftrum. Jeg har valgt Kølkær som vendepunkt, fordi vi kommer ind i
Billunds Lokale Trafik Area der (LTA).
Give er et obligatorisk rapportpunkt, mens resten af ruten er VFR-rute, som man normalt følger i
kontrolzonen, medmindre man bliver instrueret om andet.
Når jeg har indtegnet ruten på kortet skal jeg have valgt en flyvehøjde samt fastsat en mindste
flyvehøjde for turen.
Tilbage til indholdsfortegnelse

7.10.3

Flyvehøjde

Når check-points er fastlagt, udregnes tider og flyvehøjder på hvert ben.
Til udregning af tiden er man nødt til, for hvert ben, at vide:
-

vindens retning og hastighed (WV)

-

hvor lang distancen er

Ved hjælp af computer eller vindtrekant kan man herefter udregne flyets hastighed over jorden
(GS) og herefter fastlægge både hvor lang tid, det tager at gennemflyve en bestemt distance,
tidspunkt for passage af de forskellige check-points og ETA.
Flyvehøjden bestemmes ud fra, at jeg ifølge loven skal udføre flyvningen mindst 500 fod over
terræn.
Ifølge konturerne på kortet er terræn op til 500 ft (fod)
over terræn. Der er en spot elevation øst for Give på
453 ft, så 960 ft er den laveste højde, jeg kan tillade mig
at udføre flyvningen i. Bliver man på grund af lave skyer
tvunget ned under denne højde, må man vende om og
ændre planer.
Jeg skal samtidigt huske, at ved flyvning over byer, skal
der flyves mindst 1000 fod over højeste forhindring
inden for en afstand af 600 meter fra flyets position. I
tilfælde af at jeg ikke kan overholde dette, er jeg nødt til
at flyve udenom byen. Prøv så vidt muligt at lægge ruten
udenom byer.
Når ruten målt op, og der er beregnet headings og
flyvetid for turen (du lærer i faget navigation hvordan),
skal der beregnes benzinforbrug - incl. det ekstra, der
skal bruges, hvis turen ikke kan gennemføres som
planlagt, og vi må vende om.
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7.10.4

Driftflyveplan

Når det hele er udregnet
indføres tal og steder i en
driftflyveplan som den her til
højre (du lærer i faget
Navigation, hvordan du gør det).
De anførte tal for TAS og
benzinforbrug Er taget fra i flyets
POH (Pilot Operations
Handbook) – i dette tilfælde en
Cessna 172 M
Du kan finde POH for Cessna 172M på dette link: POH Cessna 172
Her et link til en ikke udfyldt driftsflyveplan (lige til at bruge) driftsflyveplan
Opgaver driftflyveplan - løsning
Bemærk kravet om, at der skal være benzin til 30 min. flyvning med normal marchfart, når vi er
landet er opfyldt.
Som foreskrevet i POH er der afsat 1,1 gallon til motorstart og 0,4 gallon til stigning. Der er lagt 2
minutter til på det første ruteafsnit til stigning.
Til ”Holding”, som er venteflyvning, vi kan blive udsat for ved anflyvning af Billund, er afsat 15 min.
Kolonnerne til højre for ”tid” føres under flyvningen, så vi ser om flyvetiden overholdes.
ETO

= Estimated Time Over

RETO = Revised Estimated Time Over
ATO

= Actual Time Over

Diff

= Difference

Tilbage til indholdsfortegnelse

7.10.5

NOTAM

Enhver ændring af luftrum / lufthavn meddeles ved en NOTAM (notice to airmen). På en bemandet
lufthavn vil den blive ophængt. Ellers kan man gøre sig bekendt med, om der er NOTAM for den
rute, man vil flyve, ved henvendelse til briefingkontoret.
Man skal altid informere sig om NOTAM før enhver flyvning.
En NOTAM er som regel gældende for et vist tidsrum. Hvis ikke aflyses den ved en ny NOTAM.
Vejrinformationer finder vi på www.flygmet.dk og NOTAMS på www.naviair.dk
Der var en NOTAM vedr. Herning Flyveplads:
B2631/14 NOTAMN Q) EKDK/QSBLC/IV/BO /A /000/999/5611N00903E005 A) EKHG B) 1412120730 C) 1412121500 E)
ADO/ARO CLOSED. SELFSERVICE ONLY
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Spørgsmålet er, om den gælder det tidsrum, hvor vi skal flyve. Start for NOTAM ses under B), og
det kodes som år, måned, dag og tid, så den er gældende 2014 december den 12. fra kl. 0730
UTC (det vil sige fra 0830 lokal tid). Sluttidspunkt er samme dag kl. 16 lokal tid (1500 UTC), kan du
se på oplysningerne C)
Det, der udsendes NOTAM om, kan du se under D). Her er det, at ADO (Aerodrome Office) er
lukket, og der kun er selvbetjening på pladsen.
Det medfører, at vi er nødt til at lave det hele selv, for Flyvepladslederen er her ikke i dag.
Fare- / restriktionsområder
Fareområder er afmærket med rødt på ICAO-kortet. Det kan fx være EK D 381. Derudover
angives nedre og øvre grænse for området. Fareområder ligger delvist uden for landets
territorialgrænse. Derfor kan man ikke udstede forbud mod gennemflyvning af disse.
Man offentliggør i ”skydelisten”, som er en del af NOTAM, hvilke områder der er aktive. Man bør så
for sin egen og andres sikkerheds skyld undgå at gennemflyve disse områder.
Restriktionsområder er afmærket med fx EK R 39. Da disse områder ligger inden for
territorialgrænsen, kan flyvemyndigheden bestemme, om trafikken må gennemflyve området.
Planlagt aktivitet i områderne kan ses i NOTAM, men hvis nogen i fx Borris pludselig får lyst til at
skyde, ringer de til Billund Approach og meddeler, at fly ikke længere må passere gennem
området. Derfor må restriktionsområderne ikke gennemflyves uden tilladelse fra fx Billund
Approach.
I VFG’en kan du læse, hvem der bestemmer i de enkelte restriktionsområder.

7.10.6

ATS flyveplan

Inden vi flyver udfyldes og sendes en ATS (Air
Traffic Service - lufttrafiktjeneste) flyveplan.
I felterne startes i venstre side.
Vedr. felt 8:
V= VFR flyvning
G= General Aviation
Vedr. felt 10:
L står for Light aeroplane
Vedr. felt 14, time:
Er det tidspunkt, hvor vi påtænker at rulle fra
forpladsen
Vedr. felt 15 og 16:
N0100 betyder, at hastigheden er 100 Knob. Under
marchhøjde skrives VFR, når det er en VFR
flyvning.
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Vedr. ruten skrives DCT for direct mellem vendepunkterne, og der afsluttes med DCT.
I punkt 18 skrives 0, hvis der ikke er bemærkninger.
Endurance/ aktionstid er, hvor lang tid du har benzin til. Skriv ikke for meget, for desto længere tid
går der i en nødsituation, før de sender helikopteren ud efter dig!
Husk at skrive telefonnummer så man kan få fat på dig, hvis du ikke får lukket din flyveplan.
Flyveplanen afleveres fysisk til lufttrafiktjenesten eller faxes til Briefingkontoret hos NAVIAIR.
Man kan udfylde en elektronisk flyveplan på www.naviair.dk, det er nok den mest anvendte måde
at klare denne opgave på.
En flyveplan kan tidligst indleveres 5 døgn (120 timer) før ETD. Flyveplaner VFR, som går gennem
luftrum, i hvilke der ydes flyvekontroltjeneste, skal afleveres mindst en time før forventet
afgangstidspunkt. Forsinkelser på mere end 30 min i forhold til afgangstidspunkt skal angives,
ellers falder flyveplanen bort.
Tilbage til indholdsfortegnelse
Tilbage til hovedsiden
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8.1

Indledning

W

Generel viden om luftfartøjer / Aeroplanlære 1

Et moderne fly er en meget kompliceret konstruktion. Den udvendige form danner grundlaget for
opdriften. Samtidigt giver den udvendige form luftmodstand. Behovet for opdrift dikteres af vægten
af flyet og lasten. Vægten stiller krav til styrken i konstruktionen mm.
Som vi kan se, der er mange kompromiser, der skal tages. Men grundbetragtningen er: Jo
stærkere og jo lettere - des bedre.

8.2 Flykroppens opbygning
Der er to forskellige grundmetoder for konstruktion af
flykroppe (fuselage).
På de ældre fly lavede man gitterkroppe. Disse
kunne være opbygget af tynde stålrør. Den ydre
beklædning var lærred (seconite) eller stof.
Til højre ser du en sådan beklædt gitter- konstruktion
af stålrør. Et rør kan let bøjes, men der er svært at
trykke sammen eller at trække det over. Styrken
ligger derfor i at opbygge konstruktionen som en hel
masse trekanter som vist.
Nyere fly er oftest lavet som skalkroppe, hvor skallen er bærende og styrkegivende samtidig med,
at den udgør yderbeklædningen (momocoque fuselage).
En videreudvikling af monocoque konstruktionen kaldes semi-monocoque. Her anvendes form-og
styrkegivende profiler, hvorpå den ydre beklædning nittes.
Her ses en semi-monocoque konstruktion af
aluminium-legeringer.
Spanter giver formen på flyet, og sammen
med skindet eller beklædningen giver det
også styrken i konstruktionen.
Hovedbjælkerne i vingerne går gennem
kabinen.
Man kalder denne del for flykroppen eller
fuselagen.
Næste side ses en Piper Cherokee ”parteret” i forskellige dele.
Flyet er lavet af letmetal og er en semi-monocoque konstruktion.
Man kalder det en ”helmetalskonstruktion”. Det betyder dog ikke, at det hele er lavet af metal, men
de væsentlige styrkemæssige konstruktionsdele er i metal. Vingetipperne er lavet af glasfiber, det
samme er den forreste del af cowlingen (motorafskærmningen).
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Her ses en vinge. Bemærk, at
spanterne ikke er massive,
men at der er skåret huller i
dem. Disse huller er kravet ud.
Derved opnår man en større
stivhed i konstruktionen, og
samtidigt er konstruktionen
lettere.
Pladerne til flaps og krængeror
har trykkede riller for at øge
stivheden i konstruktionen.
Vingetanken er en del af
vingen og sidder fastspændt med skruer.
Som du kan se, er der masser af nitter i en vinge. De, der sidder tættest på vingeforkanten, er
undersænkede, mens de, der sidder længere tilbage, er med nittehoveder, der stikker en smule
op. Grunden er, at det er vigtigt at bevare en laminar luftstrømning så langt bagud på vingen som
muligt. Styrken i vingen ligger i hovedbjælkerne – det er den, du ser stritte ud til højre. Der er også
en bjælke længere bagude på vingen, hvor krængeror og flaps er sat fast. Derudover dannes der
en torsionsnæse på forkanten af profilet som giver konstruktionen stivhed og styrke.
Her ses princippet i laminar luftstrømning.
Hvis der er noget ujævnt på vingen, der stikker op, vil luftstrømmen
ikke strømme så glat og ensartet hen over den. Der vil dannes
bølger i strømningen, og det vil forringe de aerodynamiske
egenskaber.
Snavs – is – nittehoveder kan forringe aerodynamikken.
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Hale og ror
Her ses flyets haleparti, empannagen.
Som halen på en dartpil eller en badmintonbold
stabiliserer den flyet. Jo længere tilbage den sidder,
desto mindre kan man lave den.
Læg mærke til siderorets udformning. En del af det
sidder foran hængsels-linjen og virker med til at lette
trækket i styrelinerne. Man kalder det aerodynamisk
afbalancering.
Der er trimmulighed til både højde- og sideror. Trim på sideror er
den lille klap nederst til højre på sideroret.
Her ser du et kombineret højderor og haleplan.
Roret drejer omkring den stiplede linje.
Antiservoklappen bevæger sig samme vej som roret og har en
styrende og samtidig stabiliserende virkning.
Bruges bl.a. på Piper fly.
Tilbage til indholdsfortegnelse

8.2.1

Flyets akser og primære manøvreror

Gennem flyet er der 3 faste akser, som følger flyet i dets manøvrer. Det er:
Længdeaksen
-

Bevægelser omkring længdeaksen
hedder krængning - udføres med
krængeroerne

Tværaksen
-

Bevægelser omkring tværaksen hedder
hældning - udføres med højderoret

Højaksen
-

Bevægelser omkring højaksen hedder
drejning - udføres med sideroret

Sideroret, som sidder bag halefinnen, bruges til at bevæge flyet omkring højaksen. Bevægelser
omkring højaksen kaldes drej.
Krængerorerne sidder yderst på bagkanten af hver vinge. De anvendes til at få flyet til at krænge.
Bevæger flyet omkring dets længdeakse.
Højderoret er anbragt på bagkanten af haleplanet og kan bevæges op og ned. Oftest sidder der
bag på højderoret en trimklap. Der findes udgaver, hvor haleplan og højderor er en samlet enhed.
Højderoret anvendes til at dreje flyet omkring flyets tværakse. Man taler her om flyets hældning
(pitch).
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Det er vigtigt at alle rorflader er afbalancerede både statisk og dynamisk. Statisk for at undgå
vibrationer (flutter) i rorene. Dynamisk for at lette rorudslag.
Her er vist princippet i dynamisk afbalancering. Her er en del af
rorfladen anbragt foran hængselslinjen /omdrejningsaksen.
Dette gør betjeningen af roret lettere så der ikke kræves så stort
træk i styrelinerne.

Illustrationen her viser en dynamisk/statisk afbalancering. En del
af rorfladen er også her foran omdrejningsaksen.
I dette horn, som det kaldes, er placeret en modvægt af bly, som
skubber rorfladens tyngdepunkt ind på omdrejningsaksen og
sørger for at der er statisk balance.

8.2.2 Trim, flaps og slots
Trimklapper er sekundære bevægelige flader, som er anbragt på bagkanten af roret. Nogle af
dem er såkaldte trimklapper, som har til opgave at holde roret i en ønsket stilling, så piloten ikke
skal bruge unødig kraft for at manøvrere flyet.
Servoklappen bevæges automatisk, når roret bevæges. Det er en trimklap, som har modsat udslag
af rorfladen og letter betjeningen. En anti-servoklap bevæges til samme side som roret.
På illustrationen ses princippet i servoklapper. Når trimklappen
(servo) bevæges op, trækkes højderoret ned og vi får en krum
overflade. Her bevæger luften sig hurtigere end på undersiden
og der skabes statisk undertryk. Så bevæger flyets hale sig op
og næsen på flyet bevæger sig ned.
Slots og slats er anbragt på forkanten af vingen. Slot kan være en fast sprække eller en sprække,
som dannes ved, at en del af vingeforkanten bevæger sig frem, og dermed efterlader sig en
sprække. Vingeforkanten suges frem, når indfaldsvinklen bliver stor nok. Luften vil bevæge sig
gennem sprækken til oversiden af vingen og udglatte luftstrømningen, så opdriften bevares. Slots
gør, at der kan flyves med større indfaldsvinkel. Slats (brædder) er også anbragt på
vingeforkanten. Kan skydes skråt nedad og øger profilets krumning. Slats anvendes mest på større
fly.
Slots kan udformes som en konstant spalte langs hele eller en del af vingens forkant. Slots
(sprækker) kan også dannes når en bevægelig vingeforkant (slat) bevæges frem, enten automatisk
eller manuelt. Forkantslats på trafikfly og jagere bevæges skråt fremad og nedad og ligger tæt ind
til vingeforkanten uden at danne slots.
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I tabellen herunder kan du se forskellige typer slots samt den opdriftsforøgelse, der er i forhold til
grundprofilen.
Fra oven fire forskellige typer af flaps. De 3 nederste figurer viser forkantslots. Som du kan se af
tabellen, giver det en større kritisk indfaldsvinkel.

Flaps sidder monteret på
bagkanten af flyets vinger, inderst
mod kroppen. De kan aktiveres
med en vælger eller et håndtag.
Elektrisk aktiverede flaps
betjenes med en kontakt evt. med
forudvalgt flapsstilling. Mekanisk
aktiverede flaps betjenes med et
større flapshåndtag, som kan
have forskellige stillinger.
Flaps øger profilets krumning, så
man får ekstra opdrift. Dette
muliggør anflyvning med lavere
hastighed og som følge deraf
mindre landingsdistance.
Fowlerflaps øger også profilets
areal, og er den udført som
slotted fowlerflaps, kan
luftstrømmen tvinges til at følge
profilet og derved rykke punktet,
hvor luftstrømmen ikke kan følge
vingen, længere bagud.
Tilbage til indholdsfortegnelse

8.2.3

Understel

Når man taler understel, er der to typer. Næsehjuls- og halehjulsunderstel. De ældre fly har ofte
halehjul. Halehjulsunderstellet er mere robust, lettere og giver mindre luftmodstand. Ulempen ved
halehjulsfly er, at de er svære at manøvrere på jorden, især i sidevind. Det kræves, at flyet er helt
udfløjet, og pinden skal være helt tilbage, når flyet lander (3-punkt landing).
Halehjulet kan være styrbart via siderorspedaler. Der kan også styres ved at bremse hovedhjulene
enkeltvis. Man skal passe på med opbremsning af et halehjulsfly, da man kan risikere, at det tipper
forover, hvorved propellen kan blive beskadiget. Fly med næsehjul er lette at manøvrere, og i dag
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er alle landingsbaner så jævne, at der kan landes med næsehjulsfly. Man lander et næsehjulsfly på
hovedhjulene. Næsehjulet er styrbart, enten med siderorspedaler, som kan have forbindelse til
næsehjulet, eller det kan drejes ved brug af enkelthjuls-bremser. Når flyet ruller hurtigt, og de
aerodynamiske kræfter er store nok, kan flyet styres med sideroret alene. Understel skal virke
fjedrende og dæmpende.
Hydrauliske bremser
Lidt længere oppe på siden kunne du se et billede af pedalerne, som er koblet til både sideror og i
de fleste tilfælde også næsehjulet.
Ud over dette kan flyets hovedhjul
være forsynede med hydrauliske
bremser.
Hvis bremsen føles fjedrende, kan
det skyldes luft i systemet. Hvis
pedalen kan gå næsten i bund eller
skal pumpes med, før der opnås
bremsevirkning, kan det skyldes
mangel på hydraulik væske. Brug
den rigtige type, hvis der skal
efterfyldes. Evt. MIL-H-5606, som er
den mest almindeligt anvendte hydraulikvæske.
En speciel konstruktion er oleo-benet. Understelsbenets ene
del fungerer som en cylinder, i hvilken den anden del kan
bevæge sig som et stempel. Over stemplet findes olie og
derover igen luft. Luften er pumpet op til et tryk, hvorved
understellet kan bære sin del af flyets vægt, når det står stille
på jorden.
Påvirkning ved kørsel og landing trykker luften sammen og
dermed også hele understelsbenet, hvorved der presses olie
op gennem en åbning med en reguleret hastighed, alt efter
påvirkningens størrelse.
Understellet yder stor luftmodstand, hvorfor de ofte skærmes
ind. På de mere avancerede fly er der optrækkeligt understel.
På illustrationen her med næsehjulsunderstellet er
hovedhjulene anbragt lidt bag tyngdepunktet.
Ved halehjulsunderstellet er hovedhjulene placeret foran
tyngdepunktet, således at man i begyndelsen af starten først må
løfte flyets hale op vha. højderoret. Med halehjulsflyet skal man
være hurtig med korrektioner for ikke at lave et ground loop.
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8.3

Flykroppens belastning (stress)

Fly kroppen udsættes for meget store påvirkninger af luften. Der er for hvert enkelt fly helt
bestemte begrænsninger, der ikke må overskrides. Ethvert fly kan flyves i stykker ved
overskridelse af disse begrænsninger. Det er derfor yderst vigtigt, at de begrænsninger, der er sat
for flytypen overholdes.
En grundig gennemgang af flyets håndbog POH (Pilots Operating Handbook) angiver i et helt
kapitel de limitations eller begrænsninger, man skal overholde for ikke, at flyet skal lide overlast.
Begrænsninger kan overskrides ved fx at krænge eller stige kraftigt og ved at flyve for hurtigt, men
også for stor vægt eller forkert tyngdepunktsbeliggenhed har betydning.
Fabrikanten har lavet farvemarkering på fartmåleren, så piloten kan se, hvilke hastigheder han skal
operere inden for, for ikke at overbelaste flyet.
Du kan læse mere under aerodynamik og flyets præstationer.
Det er imidlertid ikke kun i luften, at flyet kan lide overlast. Også i parkeret tilstand kan det
udsættes for overbelastning. I stærk vind kan rorene slå kraftigt frem og tilbage, hvis der ikke er
brugt rorlåse. Det kan også være nødvendigt at tøjre flyet til jorden.
Hvis næsehjulet ser ud som vist her, kan der lure en større
reparation i baggrunden. Det kostede 280.000 kr. at få løst
problemet. Inspicer flyet grundigt, før du flyver. Opdager du
ikke skaden, men den er der, når du sætter flyet i hangar,
er det måske dig, der må betale regningen!
Tilbage til indholdsfortegnelse

8.4 Flymotorer generelt

W

Generel viden om luftfartøjer / Aeroplanlære 2

Sådan ser en typisk flymotor (boxermotor) ud.
Boxermotoren er en luftkølet 4-takts
stempelmotor med 4, 6 eller 8 vandret-liggende
cylindre med henholdsvis 2, 3 (som vist her) eller
4 cylindre på hver side af krumtaphuset.
Nederst sidder karburatoren og under det er
luftfiltret placeret.
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Motoren arbejder efter 4-takt princippet. Princippet er skitseret herunder.

1

2

Tænding

3

4
How stuff works.com

Motorens arbejdsgang
1. Indsugning. Gasblandingen suges ind gennem den åbne indsugningsventil.
2. Kompression. Gasblandingen komprimeres. Når stemplet er i top, antændes blandingen.
3. Arbejdsslag. Trykket fra forbrændingen presser stemplet nedad.
4. Udstødning. Gennem den åbne udstødningsventil skubbes forbrændingsprodukterne ud.
Bemærk ventilernes stilling under forløbet. Bemærk også, at én sekvens kræver to omdrejninger af
motoren. Vi har kun kikket på arbejdsgangen i 1 cylinder, heldigvis er der normalt mindst 4 cylindre
i en motor. Det vil så sige, at for hver gang propellen har drejet ½ omgang, kommer der et
arbejdsslag, og jo flere cylindre desto blødere arbejdsgang får man.
På figuren mangler et tændrør. Der jo 2 tændrør pr. cylinder i en flymotor. Dels giver det bedre
sikkerhed, men det giver også en bedre forbrænding, når blandingen antændes 2 steder.
Typisk vil omdrejningstallet falde 50 - 100 o/min, når en cylinder kun kører på et tændrør.
For tidlig tænding og detonation
Normal forbrænding af benzin/luftblandingen er ikke en spontan eksplosion, men en jævn og rolig
forbrænding. Efter tænding vil blandingen brænde jævnt med en hastighed på ca. 10 m pr. sek.
Forbrændingshastigheden stiger til 45 m pr. sekund, og mindskes når blandingen er ved at være
udbrændt.
Det kan ske, at den endnu ikke antændte del af blandingen, foran varmefronten, kan blive så varm
og komprimeret, at den selvantænder. Det vil resultere i en voldsom detonation. Trykbølger
spreder sig og udøver en ødelæggende kraft i motorens indre.
Motoreffekt
Motorer monteret med en fast propel (ikke constant speed) afgiver en bestemt ydelse ved et
bestemt omdrejningstal. Jo større omdrejningstal, des større afgiven effekt.
Der kan være begrænsninger på, hvor lang tid man må køre motoren med fuld effekt,
Det vil fremgå af ”Pilots Operation Handbook”. Fx kan det højest være tilladt at bruge fuld power
under Take Off og max. 5 min.
Almindelige motorers ydelse falder med højden og vil typisk kun være det halve i 10.000 fod.
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Turboladede motorer kan bevare trækkraften til større højder.
Motorer med stilbar propel reguleres i ydelse efter skemaer over
omdrejningstal og manifoldtryk.
På omdrejningstælleren er farvemarkeringer. Grønt for normalt område,
og en rød streg angiver max. omdrejningstal, som ved dyk let kan
overskrides!

Aflejringer af bly og udstødningsrester som gløder kan skabe for tidlig tænding.
En for fed blanding giver aflejringer i motoren.
En for mager blanding kan give detonation eller bankning i motoren.

Tilbage til indholdsfortegnelse

8.4.1 Motorens køling
De motorer, vi anvender, er luftkølede. Olie hjælper med at
lede varme væk fra lejer og andre dele. Flyet kan også være
forsynet med en oliekøler. Et overskud af tilført benzin yder
også sit bidrag til at holde temperaturen på motoren på et
acceptabelt niveau. Cowlingen er forsynet med luftindtag foran.
Baffles leder luften omkring cylindrenes køleribbe og videre
nedenud.
Nogle fly er forsynet med cowl-flaps, som betjenes via håndtag
i maskinen. Disse regulerer mængden af luft til køling af motoren. Under start og stigning er
hastigheden relativ lav, og det er nødvendigt at kølingen er god, så derfor er cowl flapsene åbne.
Ved rejsehastighed er luftens strømning stor og man kan reducere mængden af luft til køling. Dette
gøres ved at lukke cowl flaps. Man mindsker luftmodstanden når cowl
flapsene er lukkede.
Til måling og kontrol af motorens driftstemperatur kan være monteret et
instrument, som viser cylinder hoved temperaturen CHT (anbragt på
varmeste cylinder).

8.4.2 Motorens smøring
Olien opbevares i et kar (oliesump) i bunden af motoren. Olien suges fra sumpen (se figur
herunder) igennem et filter til den motordrevne oliepumpes sugeside, herfra videre til pumpens
trykside. Olien sættes under tryk, som er bestemt af en ventils åbningsfjeder og kommer til
oliefiltret. Olien ledes fra filter via en reliefventil til køleren, der har en termostatstyret bypass-ventil,
som bestemmer, om olien skal passere eller løbe udenom køleren. Herefter fortsætter olien ind i
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motorens oliekanaler for smøring af krumtaplejer, hovedlejer, plejlstanglejer, knastaksel,
ventilløftere. Desuden køler og smører den cylindre, stempler, m.m. Fra de forskellige smøresteder
løber olien tilbage til sumpen.

Fra: free-online-private-pilot-ground-school.com

I kabinen har vi mulighed for at tjekke oliens temperatur og tryk.
Normalt olietryk: 65-85 Psi.
Olietemperatur: 450C til 100C
Olie
Der anvendes specialolie til fly. Til indkøring af motorer bruges ren mineralolie. Når motoren er kørt
ind, kan man gå over til en selvrensende olie. Der anvendes en tykkere olie om sommeren end om
vinteren, hvis man da ikke bruger en kombinationsolie fx SAE 15 w-50.
Der sidder oftest en mærkat ved oliepinden, som viser, hvilken type olie det pågældende fly
bruger. Jo højere SAE tal olien har, desto tykkere er den.
Fejlmuligheder i oliesystemet
Efter motorstart kontrolleres motorens olietryk. Er det ikke i orden efter 30 sekunder, må man
standse motoren og få undersøgt grunden dertil. I koldt vejr kan olietrykket i begyndelsen være
højt, indtil olien er varmet op og er blevet mere letflydende. Ellers kan for højt olietryk skyldes et
tilstoppet oliesystem. For lavt olietryk kan være et tegn på en alvorlig motorfejl. Ved forekomst af
forkert olietryk under flyvning, må man alt efter omstændighederne forberede sig på en
(nød) landing.

8.4.3 Tændingssystemet
Tændingsmagneten bygger på induktionsprincippet. En kraftig permanentmagnet roteres, og der
induceres høj spænding, som via strømfordeler ledes til tændrørene.
Der er to uafhængige magneter der forsyner hver sit sæt tændrør. Magnetsystemet fungerer bedst
når motoren går med et omdrejningstal over 800 o/min.. Til hjælp ved start anvendes en
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impulskobling, som giver en højere spænding i startøjeblikket samtidigt med, at
tændingstidspunktet forsinkes ca. 25, så man undgår tilbageslag.
Tændingssystemet er uafhængigt af flyets el-system. Man tjekker begge tændings-systemer før
take-off. Fejl i form af afbrudt ledning kan bevirke, at magneterne er on! Propeller skal behandles
som om, der er tænding på konstant! For længe kørsel på jorden med motoren i tomgang, kan
forårsage sodning af tændrør. Dette kan føre til for stort tab af omdrejninger, når motoren kun
kører på én magnet under afprøvning af tændingssystemet før take-off. Dette kan evt. afhjælpes
ved at køre motoren op i omdrejninger til ca. 2000 o/min i ca. et halvt minut samtidig med, at
blandingen udmagres. På næste side er beskrevet, hvordan man før take-off tester magnet
tændingssystemet.

Test af magneter.
Motor køres op på 1800 o/min i stillingen ”Both”, man stiller om på ”Left” og iagttager
omdrejningstal. Vælger tilbage til ”Both” kontrollere at der stadigvæk er 1800 o/min, så stiller
man vælgeren på ”Right” og iagttager omdrejningstallet. Der må være et tab i omdrejninger
på max. 125 når der køres på en magnet. Differensen mellem ”Left” og ”Right” må højest
være 50 omdrejninger. Hvis man kommer til at stille magnetomskifteren på Off, fortsætter
motoren pga. propellens inerti sine omdrejninger. Benzinpumpen pumper benzin ind som
ender uforbrændt i udstødningssystemet. Hvis man stiller kontakten på ”Both” risikerer man,
at ødelægge sit udstødningsrør når den uforbrændte benzin eksploderer. For at undgå dette
må man hellere bare lade motoren gå i stå og så genstarte den.
Hvis der ikke sker fald i omdrejningstal når man skifter om til ”Right” eller ”Left” kan det
skyldes en defekt forbindelse i systemet. Tjek evt. i tomgang at motoren går ud når
magnetvælgeren stilles på ”Off”.

Tilbage til indholdsfortegnelse

8.5

Karburatoren
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Karburatorens hovedfunktion er at blande luft og benzin i et forhold, hvor man får den, for
situationen, rigtige blanding. Der går vægtmæssigt ca. 15 dele luft til 1 del benzin. En blanding
med mere benzin kaldes en federe blanding. Vores små GA fly med Lycoming og Continental
motorer fremstillet i USA, hvor benzinen ikke er så dyr, kører på fed blanding, når det kræves i
forbindelse med afkøling af motoren.
Normalt tænker man ikke meget på karburatorens indflydelse, når man benytter benzinmotorer.
Ved flyvning er karburatoren utrolig vigtig og for at forstå, hvordan motoren virker, er det vigtigt, at
man ved, hvordan motoren forsynes med energi og hvilke fejl, der kan opstå.
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Vi betjener karburatoren med 3 betjeningsgreb, nemlig gas- / throttle håndtag, blandings-/
mixturehåndtag samt håndtag for karburatorforvarme.
Herunder og på følgende side får du en gennemgang af en simpel udgave af en karburator.


Motoren trækker luft ind gennem venturien



Statisk tryk falder i venturi.



Benzin trykkes ud i dysen og forstøves og fordamper.



Motoren kører for fuld skrald, indtil der ikke er mere
benzin, og så er showet slut, så…..



Der må tilføres benzin efter behov - en svømmer løser
problemet.



For at kunne regulere omdrejningstallet sætter vi et
gasspjæld i.



Hovedsprederen forsynes med en lille dyse.



Der mangler lidt power, og der er problemer med tomgang



Power-problemet løses ved en luftkanal for
hovedsprederen.

Ikke helt så godt endnu. Det er nødvendigt med en luftkanal til
hovedsprederen for at få en bedre spredning af benzinen.
Nu kører den jo bare derud ad for fuld kraft. Men hvad med
tomgang. Det er et problem.


Problemet med tomgang løses ved at lave en kanal til
benzin til tomgang.



Den forsynes med en justeringsskrue.

En tomgangsventil, og problemet er løst. En lille justerskrue, så
man kan justere omdrejningstallet i tomgang.

Ved hurtig åbning af gasspjældet er det, som om blandingen et
øjeblik bliver for mager.


Derfor denne anordning med en accelerationspumpe
og små ventiler med fjedre.

Det giver også mulighed for, at man før start kan prime
motoren ved hurtige tryk på gashåndtaget.
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Ved langsom betjening fungerer accelerationspumpen ikke og sådan skal det være!
Vi kunne ønske lidt ekstra benzin til køling ved
høj ydelse…
Ved motorydelser på 60 – 70 % og derover
ønsker vi, af hensyn til køling, at tilføre motoren
en ekstra fed benzinblanding.


En ”fuldkraftventil” løser dette lille
problem.

Det er efterhånden et helt springvand af benzin.
Når man flyver i højden med mindre luft må benzinmængden også reguleres ned.
Ligeledes må vi kunne standse motoren ved at lukke af for benzin.
Der må monteres mere!


For at gøre karburatoren perfekt, også når vi flyver op i den tyndere luft, indsætter vi en
automatisk mixture kontrol AMC til luftindtaget.



Vi monterer også en manuel mixtureventil med betjeningshåndtag. Denne styrer
benzintilførslen, og i tilbagetrukket tilstand lukker den helt for benzinen. Man skal bruge det
manuelle system i højder over 5000 fod, eller hvad manualen foreskriver for motortypen.



Til slut monterer vi også et håndtag til styring af gasspjældet.

Tilbage til indholdsfortegnelse
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8.5.1 Karburatorforvarme
Vi har et tredje betjeningshåndtag, som sørger for, at der
tilføres varm luft til karburator-forvarme, så vi har mulighed for
at tilføre varm luft til karburatoren for at modvirke eller fjerne is.
Til højre ses princippet i karburatorforvarme.
Normalt er der luftindtag gennem luftfilteret.
Omkring udstødningsrøret, med den varme luft fra motoren, er
der konstrueret en kappe, hvorigennem der strømmer ufiltreret
luft, som opvarmes på dets vej langs udstødningsrøret. Når
betjeningshåndtaget for karburatorforvarmen trækkes ud, åbnes det ellers lukkede varmespjæld,
således at den opvarmede luft har fri passage til karburatoren.
Undgå for længe brug af forvarme under kørsel, da der i jordhøjde er meget støv og andet, som
motoren ikke har godt af.

Betjening af karburatorforvarme
Under motorprøven før flyvning testes karburatorforvarmens funktion.
Motoromdrejninger 1800, træk håndtaget for forvarme ud, omdrejningstallet
falder ca. 100 omdrejninger p.g.a. den federe blanding. Derefter lukkes for
forvarmen. Er omdrejningstallet nu steget til over 1800, er det tegn på, at der
har været is i karburatoren. Proceduren må så gentages umiddelbart før takeoff. Man må huske, at den luft, der anvendes, når man har forvarme på, ikke er
filtreret, så undgå for langvarig anvendelse på jorden.
Under flyvning anvendes forvarme, hvis motorydelsen falder. Man må huske
på, at ydelsen falder yderligere, når man aktiverer forvarmen. Når isen er
smeltet, stiger omdrejningstallet igen.
Isning i karburatoren sker oftest ved lave omdrejninger, så under nedgang og
før landing trækker man forvarme.

8.5.2

Karburatoris

Karburator is dannes som følge af temperaturfald på grund af:
1.

Fordampning af benzin

2.

Trykfald i venturi

Karburator is er farlig, fordi motoren kan gå i stå. Man opdager karburator is ved,
at omdrejningstallet falder og flyet ikke holder den flyvehøjde man har trimmet til.
Opdager man dette skal man ikke bare give mere gas, men kontrollere for is ved
at bruge forvarme
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Diagrammet viser, under
hvilke forhold der dannes
karburatoris.
Prøv selv her
Praktisk anvendelse af
karburatorforvarme
Karburator is vil opstå i visse
situationer. Hvis man under
anflyvning ligger lidt højt og
lukker af for gassen, kan isen
lukke helt for benzintilførsel
uden at man bemærker det,
for motoren går jo ikke i stå.
Propellen bliver ved med at dreje motoren rundt. Først når man giver gas opdager man problemet,
og så kan det være for sent! Det er grunden til at man trækker forvarme når man reducerer
motorydelsen til under 2000 o/min.
Husk at når man giver forvarme, får motoren en federe blanding. Dette resulterer i et yderligere
fald i omdrejninger!
Tilbage til indholdsfortegnelse

8.5.3

Lufttilførsel og alternativ lufttilførsel

Lufttilførsel sker normalt gennem et luftfilter og derfra til
karburatoren.
Luftindtaget kan imidlertid blive blokeret af fx is.
Nogle fly er forsynet med et fjederpåvirket spjæld, som
vist på illustrationen, der automatisk åbner for lufttilførsel
fra motorrummet.
Ikke alle motorer er forsynet med systemet, men de fleste
motorer med indsprøjtningssystem har det.
På udsnittet i den røde ring foroven er
karburator-forvarmen lukket.
På udsnittet i maskinen er der åbnet for
karburator-forvarmen.
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Blandingshåndtagets anvendelse (Mixture control)
Et bestemt forhold mellem luft og benzin giver den højeste ydelse af motoren. Dette forhold er ca.
15 dele luft til 1 del benzin. Ved den højeste ydelse produceres mest varme. Men en del af denne
bruges til at fordampe benzin med, se diagrammet herunder.
Bemærk
topstykketemperatur
ved 8% mager og
10% rig blanding.
Bemærk
benzinforbrug ved 8%
mager og 20% fed
blanding.
Hvordan tror du,
fabrikanten opgiver
benzinforbrug og
rækkevidde på flyet ?
Man kan komme i benzinmangel, hvis man ikke læser tallene rigtigt!
Motorafkøling
Flymotorer bliver afkølet på flere måder. Primært ved luftstrømning omkring cylindernes køleribber.
Også olien og oliekøleren fjerner varme fra motorens indre. Derudover afkøles motoren ved, at der
tilføres overskud af benzin, det man kalder en fed blanding. Det vil sige mindre end 15 dele luft til 1
del benzin. Den ekstra benzin fordamper i motoren, og dette bevirker et temperaturfald.
Hvis man flyver i et fly uden instrumenter til måling af udstødnings- gastemperatur (EGT Exhaust
Gas Temperature), foregår udmagringen af blandingen ved, at man, når man er etableret i den
højde, man ønsker at flyve i, trækker blandingshåndtaget langsomt tilbage. Når motoren begynder
at gå dårligt, skubbes håndtaget frem, indtil motoren går jævnt igen.
For at sikre, at motoren holder den gangtid, der er foreskrevet, trykkes håndtaget yderligere lidt
frem. Det vil sige – vi kører på den fede side af toptemperatur (peak temperature). Hvis flyet var
forsynet med en EGT, kunne man se temperaturen stige, efterhånden som blandingshåndtaget
trækkes ud (efterhånden som man gør den fede blanding mere mager, stiger EGT).
På et tidspunkt, hvor man har nået blandingsforholdet 1 kg benzin til 15 kg luft, når temperaturen
sit maksimum (peak), og hvis man fortsætter med at udmagre blandingen falder EGT! Nu køler
man motoren af med overskud af luft.
Kender du prisforskellen mellem benzin og luft? Man kalder en 8% mager blanding for ”økonomisk
bedste blandingsforhold”. Her tænkes kun på brændstoføkonomi. Det kan også være det
økonomisk bedste blandingsforhold for mekanikeren!
Husk, at hver gang du ændrer flyvehøjde eller foretager ændringer på gashåndtaget, skal der
ændres på blandingsforholdet.
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Flyver du med udmagret blanding i 4500 fod og går ned til 3000 fod, skal blandings-forholdet
ændres og blandingshåndtaget skal… ja hvad skal den? Skal den trækkes ud eller skubbes ind?
Du flyver ned i en højde, hvor der er mere luft. Dette vil bevirke, at blandingen bliver for mager. Så
du er nødt til at skubbe blandingshåndtaget ind for at få mere benzin.

Tilbage til indholdsfortegnelse

8.6

Flyvebenzin

W
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Flyvebenzin opdeles i klasser hvad angår oktantal og grad.
Benzin er tilsat bly for at mindske bankning. Benzinens bankningsbestandighed angives ved det
såkaldte oktantal eller præstationstal. I dag bruger man over hele verden avgas 100LL, med
oktantal på 100 og lavt blyindhold.
Benzin kan også være klassificeret efter gradsystemet. Den angives med to tal.
Benzintyper
Autobenzin og flyverbenzins oktantal kan ikke direkte sammenlignes, da de er målt efter forskellige
metoder. Hvis man tager en autobenzin super 98, kan man trække 10-15 fra, og man har da ca.
den værdi, det svarer til i flyverbenzin. Dvs. at fly, som kan anvende 80 (80/87) benzin
oktanmæssigt, kan bruge super 98. Der er dog mange problemer ved at flyve med autobenzin. Der
kan dannes damplommer i benzintilførslen, benzinen kan opløse pakninger m.m. i
brændstofsystemet, udstødningsgassen kan virke korroderende, olien i motoren kan tage skade af
de forskellige tilsætningsstoffer i benzinen.

Grade 80

rød

oktan

80/87

Grade 100 grøn oktan

100/130

Grade 115 violet oktan

115/145

Grade 100LL blå oktan

100/130

(mager/fed blanding)

0,14 g bly pr. liter
0,85 g bly pr. liter

0,56 g bly pr. liter

Der er omfattende kvalitetskontrol med flyvebenzin. Benzinselskaberne sikrer benzinens kvalitet
lige til den fyldes på tanken.
I benzintanke dannes kondensvand. Der er derfor, på de lavest liggende steder i tanken, placeret
dræn (vand er tungere end benzin). Det er vigtigt, at dræne dette vand væk ved inspektionen af
flyet før flyvning. Husk også at dræne brændstoffilter.
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8.7

Brændstoftanke

Brændstoftanke kan være af forskellige typer. Enten aluminiumtanke eller gummitanke.
Det kan også være en del af vingen, som er spærret af til brug for brændstof (Integraltank). Når
man fjerner benzin fra tankens bundudløb, er det vigtigt, at der er lufttilførsel, så der ikke dannes
vakuum over benzinen. Der sidder som regel en ventil i tankdækslerne som sikrer lufttilførsel.
Fly er som regel udstyret med en mekanisk benzinpumpe i motoren samt en el-pumpe. El-pumpen
anvendes som back-up under start og landing. På højvingede fly er der ikke brug for en ekstra
benzinpumpe, da tyngdekraften klarer arbejdet. Man kalder det faldtanke .
Hvis der er indsprøjtningsmotor på dit fly, kan der være monteret en booster-pumpe, som bruges til
priming af en kold motor før start.
Tankvælgere findes i mange udgaver. Nogle vælgere har 2 stillinger, en for højre og en for venstre
tank. Der kan være en midterstilling, som kan være enten OFF eller BOTH. Man bruger den
elektriske brændstofpumpe under start og landing, samt når man skifter tank.
Praktisk brug af brændstofsystemer
På figuren nedenunder ses brændstofsystemet til en Piper 28.

Vi starter med at tanke flyet.
En stelforbindelse dannes
mellem fly og tankanlæg
eller tankvogn.
Så hældes brændstof på. Husk
at få monteret tankdækslerne
ordentligt. Benzin kan blive
suget op af tanken under
flyvning, hvis dækslet er faldet
af.
Før start af motoren trykkes
mixture-håndtaget ind så
blandingen bliver rig.
Tankvælgeren sættes på den
tank, vi ønsker at bruge.
Ved hjælp af primer-pumpen,
som er en lille håndbetjent
pumpe, pumpes benzin direkte
til cylindrenes indsugning (før
ventil). Pumpen låses efter
brug, da der ellers kan suges
benzin gennem den, og det
kan medføre et merforbrug (i
koldt vejr kan det være nødvendigt at prime for at holde motoren i gang).
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Den elektriske benzinpumpe tændes, og benzintrykket kontrolleres. Magneter på og start motoren.
Sluk den elektriske benzinpumpe, tjek, at den mekaniske benzinpumpe giver tryk nok.
Under kørsel skiftes til den anden tank for at kontrollere, at der er adgang til den også.
Det er normalt, at man starter og lander på den mest fyldte tank og med benzinpumpen på.
Under take-off har man de tre betjeningshåndtag helt fremme. Det vil sige:
-

Gashåndtag, fuld gas

-

Mixture på fed blanding

-

Kaburatorforvarme på kold

Tilbage til indholdsfortegnelse

8.8

Propeller

På ældre fly har man propeller af træ. I dag fremstilles nye propeller af aluminium. De fleste
propeller er 2-bladede. Men 3-bladede propeller bliver mere og mere almindelige. Det nedsætter
den afgivne støj, og med den større fokus på miljø, må man bruge alle midler for at reducere
støjen. Det er som regel muligt at ændre bladvinklen på 3-bladede propeller.
Flyets propeller omdanner motorens bremsehestekraft (BHK) til trækkraft (thrust horse-power =
THP).
Bladvinklen er størst ved propellens nav og aftager udefter. Hver propel er udformet, så den
afgiver størst trækkraft, når den roterer ved bedste ”designed” speed .
I praksis giver det os to forskellige propeltyper til hvert fly. En propel til piloten, som ønsker god
take-off præstation, og en propel til piloten, som ønsker en god rejsehastighed. I daglig tale, en
stigepropel eller en rejsepropel.
Der er propeller, man via et håndtag kan operere i 2 forskellige stillinger. Fine pitch
(lille bladvinkel) til take off og grov pitch for rejsebrug.
En speciel propeltype kan holde et fast omdrejningstal og variere bladvinklen alt efter motorens
ydelse (constant speed propeller). Den afgivne trækkraft bestemmes af omdrejningstal +
manifoldtryk.
Det er store kræfter, der påvirker propellen. Centrifugalkraften vil forsøge at slynge propellens to
halvdele fra hinanden. Trækkraften vil forsøge at bøje propelbladenes spidser fremad. Heldigvis
virker de to vridmomenter, den centrifugale og den aerodynamiske trækkraft, i hver sin retning.
I tilfælde af motorstop drejes propellen rundt af luftens tryk. Dette giver stor modstand mod flyets
fremdrift. På 2-motorers fly er det vigtigt, at man kan stille en vindmøllende-propel i grov pitch for at
mindske modstanden. Bedst er det dog hvis propellen kan stilles helt på kant og evt. stoppes.
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Andre propeller kan reversere. Reversering bruges for at mindske landingsafløb eller til at bakke
flyveren med ved kørsel på jorden.
Tilbage til indholdsfortegnelse

8.9

Det elektriske system
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Her er et diagram over det elektriske system i en Cessna 172.
Det elektriske
system i flyet består
af et batteri, 12 eller
24 volt, som driver
starteren rundt.
Når motoren er i
gang, producerer
generatoren
(ALTernatoren)
strøm.
Den producerede
spænding er en
vekselspænding,
som ensrettes til
jævnspænding på
ca.14 V eller 28 V,
der er nødvendig for
at oplade batteriet.
En
spændingsregulator
sørger for, at
spændingen er
konstant.
Spændingen føres
via. en sikring til
hovedskinnen
(”Primary Bus”) i det
elektriske system.
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På dette fly er der en ledning ned til ”Avionics Bus” - oftest har man anbragt en kontakt mellem de
2 skinner, så man er fri for at slukke hver enkelt radio, før man stopper motoren.
Radioerne er følsomme og kan skades, hvis de er tilsluttet spænding - enten under opstart af
motor eller ved standsning af motor/generator.
De 2 røde kontakter udgør ”hoved-kontakten” (Master). I tilfælde af en elektrisk brand eller anden
systemfejl er det vigtigt, at man får slukket for begge.
Amperemeteret kan være placeret forskelligt i kredsløbet alt efter flytype.
Nogle amperemetre viser generatorens totale belastning. En anden type har midterstilling og kan
vise, om der bruges strøm fra batteriet eller generatoren. Man må sætte sig ind i det aktuelle
system.
Spændingen føres via masterkontakten til en hovedskinne. Derfra gennem sikringer til de enkelte
brugsgenstande. Der findes 2 typer sikringer, smeltesikringer, som brænder over ved
overbelastning og maksimal-afbrydere, som kan resættes. Resæt efter en pause, og popper
sikringen ud igen, må fejlen undersøges på et værksted.
Der skal altid medbringes ekstra smeltesikringer ved VFR-nat og IFR flyvninger.
Flyet kan være forsynet med Low Voltage Warning, og lyser denne, må man slukke for de mest
strømforbrugende dele, så man har strøm til det nødvendige, fx udfældning af landingshjul, flaps
eller til radioopkald. På nogle fly kan hovedkontakten være delt op i 2, og ved afbrydelse af
generatorkontakten (ALT) og genindkobling kan man resætte systemet og måske få gang i
generatoren igen.
Strømmen fra generatoren via busbar til og gennem de strømforbrugende genstande vises på et
amperemeter. Amperemetre kan forekomme i forskellige typer. Herunder er vist to typer.
Første type amperemeter viser strømmen fra generator og via BUSBAR og udstyr til stel. Når
motoren lige er startet, vil batteriet lade op, og der vises et forbrug, selv om der ikke er tændt for
nogen elektriske apparater. Tændes for nogle, vil strømforbruget fra disse få amperemetret til at
vise et merforbrug. Ved generatorfejl vil amperemetret vise 0. Low voltage eller generatorlampe vil
lyse.
Du må nu begrænse strømforbruget ved kun at have de absolut nødvendige ting tændt.
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Denne type amperemeter viser, om batteriet leverer strøm til BUSBAR, eller generatoren klarer at
levere strøm til de ting, der er tændte.

Hvis amperemetret viser +, betyder det, at der lades strøm på batteriet. Viser amperemetret –,
aflades batteriet, og det kan det kun holde til kortvarigt. Viser amperemetret 0, betyder det ikke, at
der hverken tappes strøm fra batteriet eller lades strøm på batteriet, men at generatoren leverer alt
det strøm der bruges.
Tilbage til indholdsfortegnelse

8.10

Vakuumpumpen

Fly er normalt forsynet med en eller flere vakuumpumper. Vakuumpumpen driver som regel den
kunstige horisont og kursgyroen.
Man lader af sikkerhedsmæssige grunde den sidste gyro, drejningsviseren, være drevet af el. Det
betyder, at man, hvis man mister vakuum, kan man flyve instrumentflyvning ved hjælp af
drejningsviseren og de øvrige instrumenter.
Som regel er der en vakuumpumpe, som er drevet af flyets motor. På mere avancerede fly, som
har større behov for at gyroinstrumenterne altid virker, kan der være back-up systemer.
Hvis der er for lidt vakuum, vil gyroinstrumenterne ikke
fungere optimalt.
Man kan se på indikatoren, hvis der er for lidt vakuum.
Ligeledes kan det kontrolleres ved at løfte flyets næse
abrupt. Hvis den kunstige horisont viser en krængning, kan
det være et tegn på lavt vakuum (eller instrumentfejl).
Du kan se vakuumsystemet på illustrationen her til højre.
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8.11

Det pitot-statiske system

Gennem et pitotrør forsynes fartmåleren med et totalt lufttryk , som
består af dynamisk lufttryk + statisk tryk. Røret er oftest monteret
under vingen.
Det burde egentligt være monteret foran snuden på flyet, men af
praktiske årsager…
Dynamisk tryk bruges til at vise flyets hastighed - jo større hastighed, jo større bliver det dynamiske
tryk.
Pitotrøret er normalt dækket af et hylster eller overtræk, når flyet står parkeret. Husk at afmontere
det før flyvning, ellers duer fartmåleren ikke!
Pitotrøret er oftest forsynet med et varmelegeme, så tilisning kan undgås. Hvis man ikke har tændt
for pitotheat, og pitotrøret bliver tiliset og blokeret, vil fartmåleren virke som højdemåler. Det vil
sige, at hvis flyet stiger, og det statiske tryk formindskes, vil det indelukkede dynamiske tryk få en
forholdsvis større værdi, og det vil se ud som om, flyets hastighed stiger.
Nu har man jo heldigvis andre instrumenter i flyet, men det har haft fatale følger at et statisk eller
dynamisk luftindtag var blokeret.
Et eller flere statiske indtag forsyner højdemåler, variometer og fartmåler med statisk lufttryk. Det
statiske lufttryk bruges i højdemåleren til bestemmelse af flyets højde - jo mindre tryk, jo højere og i variometeret til bestemmelse af forandringen af lufttrykket.
Indtaget til det statiske lufttryk er anbragt, hvor luften er
forholdsvis uforstyrret.
På Cessna 172 er det anbragt på venstre side af cockpittet.
Hvis det statiske indtag stoppes til af
is eller andet, findes som regel
alternative indtag, fx fra kabinen.
Gjorde der ikke det, ville
højdemåleren og variometeret stå
stille i de positioner, de havde ved
blokeringen af indtaget.
Her ser du en principskitse over det
pitot-statiske system.
PS. Nu står der godt nok ”dynamisk tryk indtag”, men man får jo også det statiske tryk med i pitotrøret og
hvis man skulle være helt korrekt, skulle det hedde ”totaltrykket”. I fartmåleren er trykdåsen omgivet af statisk
tryk, så instrumentet vil lade dette modsvare den del af trykket fra pitotrøret som er statisk tryk og så har man
tilbage det dynamiske tryk.

Simulator, der viser der pitot-statiske system
Tilbage til indholdsfortegnelse
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8.12

Flyveinstrumenter
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Generelt for alle flyveinstrumenter, der benytter sig af den omgivende luft, er, at de kun viser
korrekt i det, vi benævner som ”standard atmosfæren” ( ISA = international Standard Atmosfære).

Tryk ved havets overflade

1013,25 hPa (Hecto Pascal)

Trykfald

1 hPa pr 30 fod

Temperatur

15oC faldende 2oC pr. 1000 fod højere

Fugtighed

Findes ikke i standardatmosfæren

Standardatmosfærens forhold er:

8.12.1

Fartmåler (AirSpeed indicator ASI)

Flyets hastighed måles med en fartmåler.
Til højre ses en principskitse, som viser funktionen af
fartmåleren. Det (totale)dynamiske tryk kommer ind via
pitotrøret. Jo mere tryk, desto mere vil spiralrøret udvide sig.
Det bevirker, via stænger og trianglen, en bevægelse af
viseren.
I selve instrumenthuset er der statisk tryk, så fartmåleren viser forskellen mellem total tryk og
statisk tryk – nemlig det dynamiske tryk.
Til højre ses selve fartmålerviseren.
Som det ses, er der farveinddelinger på fartmåleren.
Det hvide område er flapsområdet.
Den laveste fart er stall-hastighed med fuldvægt og med motor i
tomgang. Den højeste hastighed er max. hastighed med flaps.
Den grønne bue er normalområdet.
Den nederste værdi er stall-hastighed ved fuldvægt med motor i
tomgang, og uden at der bruges flaps. Skillelinjen mellem grøn og gul område kaldes VNO
Gult område. Forsigtighed skal udvises.
Rød streg angiver den størst tilladte hastighed VNE
Betegnelser for fart
Man opererer med forskellige betegnelser for fart.
-

Indikeret airspeed, IAS, er det man aflæser på instrumentet.

-

Kalibreret airspeed, CAS, er den indikerede airspeed korrigeret for instrumentfejl og
positionsfejl på pitotrøret (ved høje indfaldsvinkler).
På nyere fartmålere er CAS = IAS

-

Den sande fart i forhold til luften, TAS, (True Air Speed) ændrer sig med højden, idet
luften bliver tyndere jo højere vi kommer op, fartmåleren vil vise for lidt.
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Der kan korrigeres med 2% pr. 1000 fod eller efter tabel.
Instrumentfejl
Ved lave hastigheder kan positionsfejl forekomme pga. pitotrørets position med den høje
indfaldsvinkel.
Simulator, hvor du kan afprøve TAS vs IAS

8.12.2 Højdemåler (Altimeter)
Man kan sige, at højdemåleren i realiteten bare er et barometer, hvor der i stedet for tryk i hPa eller
millibar er sat enheden fod på skalaen. Da 1 hPa er ca. 30 fod, betyder det, at for hver 30 fod, man
bevæger sig op i luften, falder trykket med 1 hPa.
Instrumentet i instrumentpanelet er således ud:
Der er tre visere.
-

En for 10.000 fod.

-

En der viser 1000 fod

-

En der viser 100 fod.

Dette flys højdemåler viser 9.580 fod.
Der er en drejeknap nederst på højdemåleren. Med den kan man sætte det aktuelle tryk ved
havoverfladen. Højdemåleren vil nu vise pladsens højde over havet eller over MSL (Mean Sea
Level).
I det lille vindue (Colesmann window) kan man se, at denne højdemåler har indsat værdien 1013,
og det er jo trykket i standardatmosfæren ved havets overflade.
Hvis atmosfæreforholdene er standard, kan man regne med højdemåleren.
Over en længere flyvning ændrer trykket ved havets overflade sig, og det er nødvendigt at sætte
en ny værdi ind i højdemålerens vindue.
Denne værdi kaldes QNH. QNH = trykket ved havets overflade.
Af praktiske og sikkerhedsmæssige hensyn har man vedtaget, at hvis man flyver over en bestemt
højde, gennemgangshøjden (transition altitude), sætter man standardværdien på 1013 ind på
højdemåleren.
Således flyver alle fly nu med samme indstilling af
højdemåleren. Når man flyver over gennemgangshøjden og
med standardværdien, flyves i niveauer. For VFR-flyvning
anvendes niveauerne 45, 65, 85 osv, når man flyver vestpå.
Østpå anvendes 35, 55, 75 osv. Disse niveauer benævnes
FL (Flight Levels). Fx svarer FL 35, med 1013 i tryk, til en
visning på 3500 fod.
Her til højre ser du en principskitse af højdemåleren.
Det statiske tryk får membrandåsen til enten at trække sig sammen eller at udvide sig.
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Opsummering
Vi ønsker at flyve en tur. Fra kontroltårnet får vi opgivet en QNH. Vi indstiller højdemåleren på
denne. Vi kontrollerer med kortet over flyvepladsen, at vores højdemåler nu også viser rigtigt (max.
tilladelig afvigelse er 60 fod).
Når vi under stigning passerer gennemgangshøjden, stiller vi højdemåleren på standardværdien
1013, og flyver i Flight Levels.
Ved ankomst til destination får vi opgivet dette steds QNH, og når vi passerer
gennemgangsniveauet under nedstigning, stilles denne værdi ind på højdemåleren.
Ved landing skulle højdemåleren så vise destinationspladsens højde over havet.
Lad os nu antage, at Jens køber et UL fly med den hensigt at flyve fra sin egen mark.
Han har ingen kontroltårn – han ved ikke i hvilken højde hans landingsbane ligger.
I sådanne tilfælde anvender man det, der hedder QFE (Field Elevation). Det, man gør, er at dreje
justeringsknappen, til højdemåleren viser nul. Man ved så, at når man kommer tilbage for at lande,
er man på jorden, når højdemåleren viser 0 (forudsat at trykket ikke har ændret sig i mellemtiden).
Med QFE sat
ind på
højdemåleren
vises højden
over banen

Med QNH sat
ind på
højdemåleren
vises højden
over MSL

Det er nok de fleste bekendt, at luft udvider sig i varme. Så hvis man tager højdemåleren med op
på bjerget, vil det ikke vise det samme på en varm som på en kold dag. Når det er varmt, og luften
har udvidet sig, kan 1 hPa måske svare til en afstand på 31 fod, i stedet for de standardiserede 30
fod. Det vil sige, at højdemåleren i varme viser for lav højde.
Situationen er omvendt, men værre, når det er koldt, så viser højdemåleren for meget, det
bevirker, at man vil være for lavt! Man har en faktor på 2% pr. 5 graders afvigelse fra
standardtemperatur i pågældende højde.

Her er to simulatorer, hvor du kan afprøve principper i altimeter: Simulator1 Simulator2
Tilbage til indholdsfortegnelse
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8.12.3 Variometer (VSI Vertical Speed Indicator)
I membrandåsens tilgangsrør er anbragt et ekstremt tyndt rør med en meget lille åbning. Hvis man
stiger med flyet, bliver det statiske tryk i instrumenthuset mindre, og det vil tillade, at
membrandåsen udvider sig. Det får viseren til at gå i + og vise stigning. Denne stigning er ved
motorfly udtrykt i fod pr. minut. Ved efterfølgende lige- udflyvning falder viseren til ro på nulpunktet
efter en forsinkelse (som højdemåleren).
Her ses en principskitse af variometeret.
Luften i membrandåsen vil med en lille forsinkelse få samme tryk
som luften i instrumenthuset. Denne forsinkelse bevirker en
bevægelse af viserne.
Her ses et eksempel på selve
viserinstrumentet.
Variometeret bruges især ved instrumentanflyvninger.
Ved tilisning af den statiske port, må man åbne for ”alternate static port”. Har flyet ikke en sådan,
kan man knuse glasset på sin VSI og dermed få statisk tryk til alle de instrumenter, som benytter
sig af dette.
Det statiske tryk i kabinen vil være en smule mindre end det statiske tryk, man ellers får via den
statiske port. Dette vil bevirke at højdemåleren viser for meget, og at fartmåleren viser for høj
hastighed.
Du kan ikke anvende denne ”fidus”, hvis du flyver i et fly med trykkabine!

8.12.4

Gyro-instrumenter

Gyroer er opbygget af et svinghjul med en rimelig stor masse. Denne er lejret i en
kardansk ophængning, som tillader, at svinghjulet kan snurre frit i enhver retning.
Fasthed i rummet anvendes ved kursgyroen. Det baserer sig på, at gyroen, der kører rundt med
meget høj omdrejningshastighed i forhold til rummet (en stjerne eller lign.), vil bevare samme
position. På grund af jordens rotation vil det dog se ud som om, gyroen ”vandrer” eller drejer.
Betragt de to figurer her. Et
fly holder på Nordpolen med
snuden pegende i retning
mod Akkasuts iglo. Piloten
sidder og betragter sin
kursgyro. For ham ser det ud
som om, gyroen vandrer 150
til venstre hver time. I
virkeligheden er det jordens
rotation, han ser!
24 timer á 150 giver 3600 på
et døgn.
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På grund af dette skal vi justere kursgyroen regelmæssigt under flyvning.
En anden kilde til gyroens ”vandring” er lejeslid
og præcision.
Man benytter sig af gyroens præcision i
drejningsviseren.
Den fysiske lov siger, at påvirker du en
roterende gyro, vil påvirkningen komme 90
grader efter i rotationsretningen.

8.12.5 Kunstig horisont (Attitude indicator)
Den kunstige horisont kaldes også en jord-gyro eller en gyrohorisont. Den kunstige horisont er en
hjælp under usigtbare vejrforhold, hvor det er svært at se horisonten. Gyroen erstatter den
naturlige horisont.
Gyroen roterer om en lodret akse. Den er ophængt i to kardanske ringe, hvor den yderste har sine
langskibsaksler lagret i instrumenthuset. Ved hjælp af en medbringer med modvægt bevæges
horisontbjælken, som holdes i vandret stilling, når gyroen roterer med 12-15.000 omdrejninger pr.
minut.
På grund af den kardanske ophængning vil ikke kun
krængninger kunne aflæses. Instrumentet fungerer
også som hældningsviser. Flysilhouetten ligger over
horisontbjælken under stigning og under ved nedgang.
Herunder ses instrumentet og til højre principskitse.

Ved krængning med mere end 100 grader og ved hældninger på over
60 – 70 grader risikerer man, at gyroen ”vælter”, det vil tage op til 10
minutter under ligeudflyvning før instrumentet igen fungerer normalt.
Gyroinstrumentet påvirkes af præcision og har mindre fejlindikeringer ved skarpe drej og
accelerationer. Fejlene er dog små, og hvis der ellers er vakuum til rådighed, er det et meget
sikkert og uundværligt hjælpemiddel.
Tilbage til indholdsfortegnelse
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8.12.6

Kursgyro (Directional Gyro eller Heading Indicator)

På grund af turbulens og fejl under drej, accelerationer, stigning osv. kan man ikke anvende
spritkompasset (se næste afsnit) til navigation. Man har derfor udviklet kursgyroen.
Her ses kursgyroens principskitse.
Gyroaksens lejer er anbragt på en vandret
tværramme, hvis akse igen har lejer på en lodret
ramme, der drejer om to tappe i instrumenthuset.
Den ydre lodrette kardanramme er forsynet med
en kompasring, som regel med angivelse af 30 0 –
600 – 900 mellemrum.
Når gyroen efter start af motoren er kommet op i
omdrejninger, stilles den efter spritkompasset
eller efter baneretningens magnetiske kurs, hvis den er kendt.
På grund af jordrotation og lejefriktion vil kursgyroen efter 15 minutter typisk vise 4 0 – 50 fejlkurs.
Kursen justeres efter spritkompasset under uaccelereret ligeudflyvning.
Som med den kunstige horisont kan gyroen ”vælte” ved kunstflyvning eller for voldsomme
manøvrer.
Til højre ses et eksempel på en kursgyroviser.
På denne kursgyro er der til venstre i instrumentet ved ca. 30 0 et par
røde trekanter. Vi kalder det en ”headingbug”,
Det er muligt at flytte denne hele vejen rundt ved at dreje på den sorte
knap nederst til højre, hvorpå der står HDG.
Er der tilstrækkelig vakuum på systemet, er kusgyroen et stabilt og
driftsikkert navigations- hjælpemiddel.

8.12.7

Drejningsviser (Turn indicator and turncoordinator)

Drejningsviseren viser bevægelser af flyet om højaksen. Som regel består dette instrument af to
dele. En gyrodel, som indikerer et drej og en tværskibslibelle, som viser, om drejet er udført
koordineret.
Drejningsviseren er oftest el-drevet (i modsætning til de to andre gyroinstrumenter (kunstig
horisont og kursgyro), der som regel er vakuumdrevne). Det giver sikkerhed for, at man, hvis
man mister strømmen, har de vakuumdrevne gyroer og omvendt, hvis mister man vakuum, har
man strøm til drejningsviseren.
Ved bevægelse i drejningsplanet vil gyroen reagere med en drejning omkring rammeaksen
(præcision). Viseren vil give udslag til den side, hvortil der drejes. Udslagets størrelse er afhængig
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af drejningshastigheden. Hvis højre vinge fx peger på den hvide markeringer lige over ”R”, betyder
det, at du er i et højredrej (right), samt at det er et standarddrej med 180 grader på et minut. Det vil
sige at en hel cirkel tager 2 minutter.
Herunder ses instrumentet og til højre
principskitse.

Nederst i gyroinstrumenterne er anbragt en krængningsviser i form af en tværskibs-libelle. Hvis
man er i et drej, kan man se, om krængningen passer til den drejeradius, man er i.
Er krængningen for lille, slynges kuglen sidevis
ud fra drejeretningen. De to øverste situationer
her på billedet viser eksempler på dette.
Man korrigerer for dette ved at ”træde på
kuglen” (give sideror til samme side som
kuglen er til), eller øge krængningen i drejet.
I det nederste billede kan du se, at libellen
befinder sig i midten - her bliver krængningen
altså udført med korrekt koordination af
rorerne.
Tilbage til indholdsfortegnelse

8.12.8

Magnetkompas

Magnetkompassets funktion er at vise flyets heading i forhold til retningen mod magnetnord (MN).
Magnetkompasset er et unikt instrument. Uafhængig af strøm og vakuum. Den eneste energi der
er nødvendig, er jordens magnetisme. Det er et meget følsomt instrument, og et fly kan være en
urolig platform, men kompasset er uundværligt.
Instrumenthuset er fyldt med væske, der ved temperaturændringer ændrer volumen. Grunden til at
man har væske i kompasset et flere fx dæmper magneternes bevægelse, smører og hindrer
korrosion. Til venstre bag i kompasset er anbragt en kompensator, som kan trykkes sammen ved
overtryk i instrumenthuset.
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Til højre en principskitse og herunder et
eksempel på selve instrumentet.

Man benævner ofte magnetkompasset
”spritkompas”. Det er dog ikke sprit, der er i
flyets kompas, men syrefri paraffin.
Kompassets nåle retter sig ind efter jordens magnetiske kraftlinjer. Disse kraftlinjer er forholdsvis
svage, og forløber ikke i lige linjer, men slynger sig som åer over landskabet (se isogonerne på
flyvekortet). Dette kan skyldes forekomst af fx jern og andre magnetiske stoffer i undergrunden.
Når vi arbejder med kort, er de refereret i forhold til sand nord (geografisk nord). Vinkel-forskellen
på sand nord og det, vores kompas skulle pege på (magnetisk nord), kaldes for variation. Du
studsede måske over ordet ”skulle”. Der kan være ting ved vores kompas eller ting i flyet, som
distraherer jordens magnetfelt, så der opstår en fejlvisning. Omkring hver eneste ledning er der et
magnetfelt, som kan forstyrre kompassets visning. Også headsættets små indbyggede magneter
bringer vores kompas til fejlvisning.
Flymekanikeren kan kontrollere kompasset og justere (deviere) det, så det tilnærmelsesvis viser
korrekt. Restdeviationen angives i et såkaldt deviationsskema, således at man til forskellige kurser
kan se, hvor mange grader der skal korrigeres med. Begrebet hedder deviation, og er vinklen
mellem det kompasset peger på og den magnetiske nordpol (på vores del af kloden).
En anden kilde til fejl ved kompasset er et begreb, man
kalder inklination. På figuren herunder kan du se, hvad det
er.
Som det ses, står feltlinjerne næsten lodret ved polerne.
Vinklen bliver mindre jo længere sydpå man kommer.
I praksis bevirker det, at kompasnålen har hældning (dip)
mod den magnetiske nordpol. Når den står lidt skrå, og
ophængningspunktet er i centrum, vil den ende, der vender
væk fra nordpolen, have større masse og tyngdepunktet
ligge forskudt for ophængningspunktet. Dette vil give
accelerationsfejl øst – vestlige kurser. På nord – sydlige
kurser vil det give fejl ved drej.
Undgå at anbringe ting, som kan forstyrre kompasset, i nærheden af kompasset (headsets, GPSantenner og solbriller).
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I nyere fly er der ud over det obligatoriske ”spritkompas” anbragt et fjernkompas i bagkroppen af
flyet, hvor det generes mindst af fremmed magnetisme. Fjernkompasset er elektronisk og ”slaver”
eller driver kursgyroen, så man undgår at skulle justere denne med jævne mellemrum.
Instrumentpanelet
Nu har vi gennemgået flyets
basic-flyveinstrumenter.
Herunder ser du
instrumentpanelet i en
Cessna 172. De instrumenter,
vi har gennemgået i det
forrige, er magnetkompasset,
som sidder over
instrumentpanelet, samt de 6
instrumenter, der er
indrammet.
I det følgende gennemgås motorinstrumenter og omdrejningstæller.
Til venstre for venstre styregrej er motorinstrumenterne placeret samlet. Bag højre håndtag kan du
skimte omdrejningsviseren med timetælleren. Mellem radiopanelet og basic-flyveinstrumenterne er
navigations-instrumenterne placeret. Dem hører du nærmere om under navigation. Nederst midt
mellem de to styregrejer ser du de 3 motorbetjeningshåndtag for: karburatorforvarme, gasspjæld,
blanding(mixture).
Tilbage til indholdsfortegnelse

8.12.9

Motorinstrumenter

Motorinstrumenterne nævnes i den rækkefølge, vi anvender dem under flyvningen.
Før flyvning tjekkes flyets rejsedagbog for eventuelle anmærkninger fra sidste flyvning. Man tjekker
desuden, om flyet er udløbet til eftersyn eller service på en bestemt komponent. Derfor kontrollerer
vi timetælleren (tachometer).
Timetælleren er kombineret med omdrejningstælleren. Timetælleren her til
højre viser 5054,25 timer.
Omdrejningstælleren er forsynet med et grønt område fra 500 til 2700 o/min.
Normal tomgang plejer at være 1000 o/min.
Nogle motorer har et kritisk område med hensyn til omdrejninger fx 2100 til 2250. Dette område vil
så være markeret med gult.
Omdrejningstælleren giver en indikation af, hvor meget motorydelsen er for fly med fast propel.
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Under udvendig inspektion drænes tankene, og tankindholdet måles. Før motorstart skal motoren
primes, og det sker med benzinpumpen tændt. Her tjekkes benzintryk, og tankmålernes visning
sammenlignes med de pejlinger, man har lavet af brændstofmængden.
Efter start af motor tjekkes olietryk. El-benzinpumpe slukkes, og det tjekkes, at der stadig er
benzintryk. Tjek generator og amperemeter ved at tænde landingslys. Olietemperatur skulle gerne
komme op i grønt område før take-off.
Her ses motorinstrumenterne (de kan også være runde
som de øvrige instrumenter)
I øverste række ses venstre tankmåler, i midten
amperemeter og til højre, højre tankmåler.
Nederst til venstre olietryksmåler.
I midten benzintrykmåler og til højre olietemperaturmåler.
Ønsker man at udmagre benzin-luftblandingen under flyvningen, er der 2 gode instrumenter til det:
EGT og Fuel flow meter.
EGT’en. En føler (probe) sættes i udstødningen på varmeste cylinder og måler
udstødningsgassens temperatur.
Man trækker mixturehåndtaget langsomt til temperaturen peaker, bemærk hvor
det sker (marker det evt. med den gule viser) og gør blandingen federe igen, til
temperaturen er 50o Fahrenheit under peak temperaturen (bedste power). Nogle motorer tillader at
leane til peak temperatur (bedste økonomi).
Et fuel flow meter viser det aktuelle benzinforbrug, og via tabeller for
omdrejninger, manifoldtryk og flyvehøjde leanes til korrekt fuel flow.
Nogle fuel flow metre viser benzinforbrug i den ene side og indsugningstryk på
den anden side (ManPress). Indsugningstrykmålere anvendes til
indsprøjtningsmotorer og viser indsugningsluften til motoren. Power setting er
en kombination af omdrejningstal og indsugningstryk (manifold pressure)
En CHT (cylinder head temperature) måler cylinderhovedtemperatur på den
varmeste cylinder. Bliver temperaturen for høj, skal benzinblandingen gøres
federe, eller der skal lukkes op for køling, hvis man har fået lukket for Cowl
Flaps (regulering af køleluft der omstrømmer cylindrene).

8.12.10

Andre instrumenter

Vakuum-meter.
Der vil stå på checklisten, hvad vakuum-meteret skal vise.
Nogle instrumenter har et grønt område.
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Low Voltage Warning
Lyser, hvis spændingen kommer under et bestemt niveau.
Man trykker på pæren for test.

Stall Warning
Stallindikatoren består af en lille plade, som er
anbragt på den ene vingeforkant.
Når flyet nærmer sig den kritiske vinkel for stall,
aktiveres en kontakt af pladen, og der udløses en
alarm i kabinen i from af en blinkende lampe, en
hylende lyd eller begge dele.
Når flyet rettes op neutraliseres stall warning
Tilbage til indholdsfortegnelse

8.13

Luftdygtighed

For at et fly kan betegnes som luftdygtig, skal alle krav vedrørende flyets dokumenter,
vedligeholdelse, udstyr, mm være opfyldte.
Vi har blandt dokumenterne i flyet et luftdygtighedsbevis. Dette er i princippet evigtgyldigt, så
længe flyet er luftdygtigt, og der er gyldigt luftdygtighedseftersynsbevis ARC (Airworthiness review
Certificate).
Statens Luftfartsvæsen (SLV) er luftfartens øverste myndighed, men har uddelegeret arbejdet med
luftdygtighedseftersyn til nogle godkendte værksteder. ARC’en gives i forbindelse med de
regelmæssige eftersyn, alle fly skal have.
Fly skal have eftersyn for hver 50 timer. Man kalder det 50-, 100-, 200- og 500-timers eftersyn. Ved
et 50-timers eftersyn bliver flyet efterset for olie og diverse andre småting.
Et 100-timers eftersyn er mere omfattende end et 50-timers. Hvert år skal flyet have udført mindst
ét 100-timers eftersyn. 200-timers og 500-timers er endnu mere omfattende.
Tid mellem hovedreparationerne kan være kalendertid eller flyvetid.
For privatopererede fly er der mulighed for, at ejeren selv kan deltage i vedligeholdelsen.
Alle fly skal fra 2009 skal have et vedligeholdelsesprogram på flyet og dets dele, motor, propel og
andet udstyr, som har TBO (times between overhaul). Et CAMO-værksted (Continuing
Airworthiness Management Organisation) er en virksomhed, der er godkendt til at udstede ARC
(Airworthiness Rewiev Certificate = luftdygtighedseftersynsbevis) til fly. CAMO-værkstedet står for
styringen af, hvilke dele der skal eftersynes eller udskiftes hvornår.
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Flyfabrikanten laver en ”brugsanvisning” på hver flytype. Man kalder det for POH (pilots operations
handbook). Meningen med denne er at beskrive begrænsninger i anvendelsen, præstationsdata,
metoder for anvendelse, mm.
Fly skal også have checklister, som beskriver såvel normale procedurer som nødprocedurer.
De strenge amerikanske krav til produktansvar har haft stor indflydelse på udfærdigelsen af disse.
Så hvis du følger flyets manual, er du inden for flyets begrænsninger.
Piloten har det daglige ansvar for inspektion af flyet. Dette omfatter også funktionstest af motor,
understel, ror, flaps, osv. Det er også piloten som må tage konsekvensen af flyets tilstand. Tillid til
flymekanikeren er godt, men kontrol er bedre! Opdager man en fejl på flyet, må man rekvirere en
mekaniker FØR flyvning. Husk at skrive fejl og anmærkninger i flyets logbog, både for din egen og
eventuelle medpiloters skyld.
Der er fastsat regler for, hvor meget man selv må reparere på sit fly. Tjek med gældende BL’er.
Forkortelser
LDB

Luftdygtigheds bevis

TBO

Time between overhaul

TSOH

Time since overhaul

TSMOH

Time since major overhaul

BL

Bestemmelser for luftfart

TT

Total Time

TTAF

Total Time Air Frame (skrogets totaltid)

TTE

Total Time Engine

TTSN

Total Time Since New

ACTT

Air Craft Total Time

AMP

Aircraft Maintenance Program

CAM

Continuing Airworthiness Management

CAMO

Continuing Airworthiness Management Organisation

ARC

Airworthiness Rewiev Certificate

ELA

European Light Aircraft (MTOM < 1000 Kgs)

LSA

Light Sport Aircraft (MTOM < 600 Kgs)

(motor gangtid)

Tilbage til indholdsfortegnelse
Til hovedsiden
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9.1

Indledning

Formålet med at læse flyveteori er at blive pilot. Det vil sige selv at flyve. En væsentlig del af det at
flyve er at kunne planlægge og gennemføre en flyvning fra ét sted til et andet sted.
En stor del af flyvningens planlægning og gennemførelse er navigation.
Flyvningens planlægning og gennemførelse handler derfor dels om de formelle ting, man som pilot
skal vide, når man planlægger en tur, dels handler det om gennemførelsen af turen, altså det at
kunne navigere.
Navigation er kunsten at bestemme position og kurs. Det være sig på jorden, i luften eller på
vandet. I forhold til flyvning betyder det, at du skal kunne planlægge en rute og gennemføre at
komme dertil, hvor du ønsker. Det betyder også, at du undervejs på strækningen til enhver tid skal
kunne angive din aktuelle position.
For at kunne navigere kræves forskelligt.
For det første kræves der en eller anden form for hjælpemiddel; fx kort; GPS, radio eller mere
specifikke værktøjer som fx protractor og navigationscomputer.
For det andet kræves viden om fakta og begreber, som i væsentlig grad er almindelig all-round
viden, men som har særlig betydning for flyvning; det kan fx være viden om, hvordan man læser et
kort, hvornår solen står op og går ned eller jordens gradnet, men det kan også være mere
specifikke ting som vinden og dens indflydelse på flyet.
Flyvningens planlægning og gennemførelse går i dybden med de områder, man som pilot skal
være fortrolig med for at kunne planlægge og gennemføre en flyvning under forsvarlige og sikre
vilkår. Mange steder er det, for den bedst mulige forståelse, en fordel at have flyvegrej som kort,
navigationscomputer, lineal og vinkelmåler ved hånden.

9.2

Jordens form og gradnet

W

Navigation / Flyvningens planlægning og udførelse
1

Jorden har form som en kugle (dog er den lidt
fladtrykt ved polerne).
Jorden bevæger sig rundt om solen på et år.
På et døgn roterer jorden én gang rundt om sig
selv. Rotationen går fra vest til øst.
I forhold til solen hælder jordens akse 23½0.
Denne hældning er årsag til årstidernes
klimatiske forandringer.
Tværs gennem jorden, fra pol til pol, går et
magnetisk felt, som benævnes jordens akse.
Dette felt virker i store træk som en almindelig
stangmagnet. Det kommer vi tilbage til.
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9.2.1

Længde- og breddegrader

Ethvert sted på jorden kan, ved hjælp af et gradnet angives præcist. Et sådant gradnet består af
360 meridianer rækkende fra pol til pol og 180 breddeparalleller, som går vinkelret på disse.
Et plan vinkelret på jordens akse deler jorden i to halvdele; en sydlig halvkugle og en nordlig
halvkugle. Dette plan kaldes ved jordoverfladen for Ækvator. Breddeparallellerne ligger fra pol til
pol parallelt med denne linje. Disse linjer kaldes også for breddegrader. Ækvator er 0breddegraden.
På tegningen ligger punkterne A og B
begge på 45oN (45o nordlig bredde)
Et andet plan, gennem jordens akse og
vinkelret på ækvator, deler jorden i en
vestlig og en østlig side.
Dette plan går ved jordoverfladen gennem
Greenwich i England og kaldes her for 0meridianen.
Meridianerne ligger analogt til denne linje hele vejen rundt om jorden. Disse liner kaldes også
længdegrader. Længde måles fra 0omeridianen mod øst eller vest
Positionen angives i:

Bredde (latitude) målt fra Ækvator mod nord eller syd
og
Længde (longitude) målt fra 0-meridianen mod øst eller
vest.
Figuren herunder viser gradnettet lagt over jordkloden med angivelse af længde- og breddegrader
(meridianer og breddeparalleller), nordlig- og
sydlig bredde, østlig- og vestlig længde,
Ækvator og 0-meridianen.
Positionsangivelse
Positionen angives i grader, minutter + evt. i
sekunder.
10 (1 grad) = 60’ (60 min)
1’ = 60’’ (60 sek)
Desuden i nordlig (N) eller sydlig (S) længde,
eller i vestlig (V / W) eller østlig (Ø / E) bredde.
Punktet A har altså positionen: 15oN 60oE
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9.2.2

Kompaslinje og stor- og småcirkler

Ækvatorlinjen og alle meridianer er storcirkler. Det er alle andre cirkler, der har Jordens centrum
som centrum, også. Den korteste afstand mellem to punkter på jordoverfladen er langs en
storcirkel. Med undtagelse af Ækvator skærer en storcirkel meridianerne under forskellige
vinkler.
Alle cirkler, der ikke er storcirkler, er småcirkler eller lille cirkler. Alle paralleller bortset fra
Ækvator er således småcirkler.
En linje på jordoverfladen, som skærer
meridianerne under samme vinkel, kaldes en
kompaslinje (rhumbline eller R/L). En
kompaslinje vil danne en spiral, som vil ende
tæt på polerne. Undtaget er dog
skæringsvinkler på 900 og 2700, som vil være
sammenfaldende med parallellerne, samt
skæringsvinklerne på 1800 og 3600, som er
sammenfaldende med meridianerne.
På tegningen her til højre ser du en rute fra
Los Angeles til København.
Den følger en ”storcirkel”.
På tegningen her ses en kompaslinje og
en storcirkel samt røde og blå vinkler.
De røde vinkler, som går fra
kompaslinjen til forskellige meridianer, er
alle lige store, mens de blå vinkler, som
går fra storcirklen til forskellige
meridianer, har forskellige størrelser.
Dette skyldes, at meridianerne
konvergerer.
Det er dette der gør, at storcirkellinjerne
altid vil være de korteste linjer langs
jordoverfladen.
Til vores brug betyder forskellen mellem storcirkel og kompaslinje intet.
Tilbage til indholdsfortegnelse
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9.3 Tid
Tiden angives ud fra solen stilling på himlen.
Døgnet starter, når solen befinder sig nøjagtig modsat af den meridian, vi befinder os på.
Tidspunktet benævnes 00.00.
Tidspunktet, hvor solen befinder sig
lige over den meridian, vi aktuelt
befinder os på, kalder vi 12.00.
Som vi ser på billedet, er der også
indenfor samme meridian forskel på
solens stilling på himlen, idet der fx er
13 min forskel mellem Holstebro og
Nykøbing F.
Men generelt har alle punkter på
samme meridian samme lokale tid

9.3.1

UCT-tid og lokal tid

Jorden er opdelt i 24 zoner, hver med en udstrækning på 15 0. Da jorden drejer én gang om sin
akse pr. døgn, svarer 10 til 4 min. Inden for hver zone har man samme tid. Denne tid kaldes for
standard tid eller Local Mean Time (LMT).

Fra: http://www.denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Astronomi/Kalender_og_tid/tidszone

Tiden i 0-zonen kaldes for Greenwich Mean Time (GMT), UTC-tid eller Zulu-tid.
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Danmark ligger i zonen umiddelbart øst for 0-zonen, og her holdes 1 time mere end UTC-tid, i
sommertiden dog 2 timer.
Inden for luftfart angives alle tider i UTC-tider.
Skal vi omregne fra dansk tid til UTC-tid trækker vi 1 time fra den danske tid, i sommertiden dog 2
timer.
VFR-flyvning kan udføres indenfor det tidsrum, hvor vi har direkte stråling fra solen samt indenfor
en vis del af det tidsrum, hvor solens lys reflekteres, uden at vi har direkte stråling. Det tidsrum
kaldes for tusmørke, og her står solen fra 0 0 - 60 under horisonten.
Tusmørkets varighed afhænger dels af årstiden dels af stedets geografiske beliggenhed, da
jordens rotation om sig selv bevirker, at solen har forskellige op- og nedgangstider det samme sted
året igennem. Det tilladte VFR-flyvnings tidsrum er derfor afhængig af tid og sted.
Danmark er opdelt i 4 zoner, hvor der til hver af årets dage er angivet den UTC-tid, indenfor hvilken
VFR-flyvning må finde sted. Tiderne for de 4 zoner er bl.a. anført bag på ICAO-kortet (vort normale
flyvekort – uddybes senere).
Tilbage til indholdsfortegnelse

9.4

Flyvekort

I forbindelse med flyvning anvendes forskellige korttyper alt efter hvor langt og hvor i verden, man
skal flyve.
På vore breddegrader (20 – 70) anvendes som
regel en korttype med benævnelsen Lamberts
konforme projektion - i daglig tale Lambertkort.
Princippet i Lambertskort projektion ses på
illustrationen her.
Et kort er defineret som et billede af jordens
overflade projekteret ned på en plan flade.
Alle korttyper er konstrueret til, så korrekt som muligt, at vise de pågældende områder.
Det er i praksis gjort ved en kortprojektion, som er et billede af jordens overflade formindsket efter
et vist forhold.
Dette forhold kaldes kortets skala eller målestoksforhold.
På grund af jordens krumme form er det umuligt at gengive fuldstændig korrekt. For at få kortet så
virkelighedstro som muligt er der ved konstruktion af ethvert kort fortaget visse modifikationer og
matematiske beregninger.
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Alle kort skal imidlertid være konforme, dvs. vinkel- og skalatro, hvilket indebærer at:
-

alle breddegrader og længdegrader skærer hinanden i rette linjer

-

alle målte vinkler er troværdige

-

målestoksforholdet skal vokse henholdsvis falde ud fra meridianer og paralleller

Forholdet mellem en vis afstand på kortet og den tilsvarende afstand på jorden benævnes kortets
skala.
I et konformt kort vil skalaen ikke kunne holdes konstant over hele kortets udstrækning, og den
opgivne skala er derfor kun korrekt overfor det angivne punkt eller område.
Jo mindre skala der anvendes, jo mere ukorrekt vil distancen målt på kortet være.
Notationen for skala er den samme som vi kender for målestoksforhold.
Til flyvning i Danmark anvender vi normalt kort i skala 1:500.000, hvor 1 cm på kortet svarer til 5
km i virkeligheden.
På et kort med en større skala vil kun en mindre del af Danmark kunne være med, mens et kort
med en mindre skala, afhængig af skala og kortstørrelse, vil kunne have en stor del af Europa
med.
Tilbage til indholdsfortegnelse

9.4.1

ICAO-Kortet

Det kort vi normalt bruger i forbindelse med flyvning kaldes for ICAO-kortet. ICAO-kortet er af
typen Lambert konformt konisk projektion.
På ICAO-kortet er meridianerne rette linjer, der konvergerer mod nordpolen, mens
breddeparallellerne er koncentriske cirkler.
Kortet har skala 1:500.000, som, uden forvrængning, er gældende for de opgivne paralleller.
Disse paralleller benævnes standardparalleller.
Mellem standardparallellerne er forvrængningen under 1%.
Selected parallel er parallellen midt mellem to standardparalleller.
Du kan se princippet på tegningen herunder.
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ICAO-kortet indeholder en mængde information, som man enten kan aflæse direkte, eller som man
kan gøre sig bekendt med ved at nærlæse øverste højre hjørne. Desuden er der også på bagsiden
af kortet angivet en mængde informationer, som er nyttige eller ligefrem uundværlige at vide i
forbindelse med flyvning.
Alle disse informationer gør kortet yderst anvendeligt både til at planlægge rute efter og til at
orientere sig efter undervejs i flyvningen.
Her ser du et lille udsnit af kortet (Karups kontrolzone og TMA + omegn). Kun de vigtigste
oplysninger er forklaret.

Blandt de vigtigste informationer, som kan aflæses på ICAO-kortet, er fx
-

Restriktionsområder, kontrolzoner i forbindelse med lufthavne

-

Alle nationale og internationale lufthavnes

-

o

radiofrekvens

o

banelængde

o

højde over havet (MSL)

Radiofyr (vor og locator), med angivelse af
o

navn

o

frekvens - samt for VOR’ens vedkommende en kompasrose

Langs siderne er der også vigtige afmærkninger
-

Længdegrader i grader og minutter står øverst og nederst på kortet

-

Breddegrader er angivet i begge sider, også i grader og minutter.
For begges vedkommende gælder:
o

hele og halve grader er vist med tal

o

tiendedele er afmærket

Da højden på det, der af den ene eller anden grund ikke befinder sig i plan med terrænet, er det
yderst vigtigt for de fly, der befinder sig i det omgivende luftrum, er alle forhindringer og højder
afmærket.
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-

Forhindringer, der rækker over 328 ft. (fod) over terrænhøjde (GND) er afmærket med et
rødt 3- eller 4-cifret tal, som angiver forhindringens højde i ft over MSL

-

I de fleste restriktionsområder er der også angivet et rødt tal for højde

-

I et skydeområde betyder det, at der må skydes fra GND til den angivne højde i ft over MSL
(medmindre man undervejs har modtaget anden information, fx ved et radioopkald, må
man ikke flyve i et sådant område)

-

Derudover er højden for større bakker og højden på nationale og internationale lufthavne
angivet. For begges vedkommende i ft. over MSL.

-

Veje, byer og landsbyer (brune (ikke alle landsbyer er benævnt))

-

Jernbaner (sorte)

-

Højspændingsledninger (røde)

-

Søer og åer (blå)

-

Skove (grønne)

På ICAO-kortet vil en kompaslinje bue en smule, men ikke ret meget, da det er en stor skala, mens
en storcirkel vil være en ret linje.
Under flyvning over korte distancer flyver man efter den samme kurs hele vejen, dvs. efter
kompaslinjen, mans man ved flyvning over støre strækninger, af hensyn til tid og brændstof, vil
lægge kursen efter storcirklen.
Tilbage til indholdsfortegnelse

9.5

Retningsbeskrivelse

Retningen fra ét punkt på jordoverfladen til et andet punkt angives normalt i forhold til Nord. Det
kan dog også være en anden retning. Retningen benævnes referenceretningen.
Retningen måles som den vinkel, der er højre om mellem den valgte referenceretning og den
retning, vi skal bevæge os i for at komme til det ønskede punkt.
På tegningen her er valgt geografisk
nord som referenceretning, og
retningen er 2250.
Referencelinjen benævnes 00, og
retningen måles højre om som et
gradtal mellem 00 og 3600.
I tilfælde, hvor geografisk nord vælges
som referencepunkt, bliver retningen
øst 0900, retningen syd bliver 1800, og
retningen vest bliver 2700.
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9.5.1

Geografisk nord, sand nord og magnetisk nord

Indenfor flyvning arbejder man med forskellige begreber for nord.
Geografisk nord, eller sand nord (TN (True North)), er identisk med Nordpolen; det punkt hvor
jordaksens nordlige ende tænkes at skære jordoverfladen.
Dette punkt er ikke identisk med magnetisk nordpol (MN) (som
jo egentlig er magnetisk sydpol, men som vi i daglig tale kalder
magnetisk nordpol, da den ligger på den nordlige halvkugle).
Dette punkt er beliggende på det sted, hvor den magnetiske
kraft er størst. Det er dette punkt, en kompasnål orienterer sig
efter.
På tegningen kan du foruden magnetisk og geografisk nord
også se forskellen på retningen til hhv. magnetisk og geografisk
nord (rød og sort pil).
Magnetisk nordpol skifter med jævne mellemrum
beliggenhed; i øjeblikket er det beliggende nord for
Canada ca. 1500 km fra geografisk nord.
Denne vandring er årsag til at misvisningen, som vi senere
vender tilbage til, ændres fra år til år.
På billedet ses, hvordan vandringen (rød streg) har været
fra år 1600 til år 2000.

9.5.2

Jordens magnetfelt

Jordens indre sammensætning gør, at den kan
betragtes som en stor magnet med et magnetfelt omkring og
med magnetiske poler, hvor magnetfeltet i hver ende er
kraftigst.
En frit ophængt magnetnål vil
danne en vinkel, kaldet
inklination, med jordens
overflade afhængig af, hvor
på overfladen nålen befinder sig - se tegning til venstre.
På magnetisk ækvator, midtvejs mellem de magnetiske poler, vil
den være nul, hvilket vil sige, at den står parallel med jordens
magnetfelt. Over de magnetiske poler vil den stå lodret.
Magnetnålen anvendes i flyets magnetkompas. Den styrende kurs angives ved den retning nålen
(den røde del) peger, da kompasnålen uafhængig af flyets retning vil pege mod nord.
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9.5.3

Variation

Afhængig af, hvor og hvornår på kloden vi befinder os, vil der, hvis
vi trækker en linje fra vor position til henholdsvis magnetnord og
geografisk nord, forekomme en forskel på (en vinkel) mellem de to
linjer. Denne vinkel kaldes for misvisning eller variationen.
Du ser den her som vinklen mellem den røde og den blå streg.
Når retningen til magnetnord ligger øst for retningen mod
geografisk nord, betegner man variationen som øst eller +. Tilsvarende
mod vest betegner man den som vest eller -.
På tegningen kan du også se de betegnelser, man i flyvning bruger for
magnetisk nord (MN) og sand (true) nord (TN)
På grund af magnetpolernes vandring ændres også variationen for en
bestemt position.
Da magnetpolen, som tidligere nævnt, hele tiden ændrer position i forhold
til geografisk nordpol bevirker det bl.a., at variationen i Danmark ændres
årligt.
I Danmark er variationen netop i disse år omkring 0. Variationen er derfor
ikke noget, vi herhjemme til daglig regner med, mens man under andre
omstændigheder må tage højde herfor i forbindelse med flyvning.
Linjer, der forbinder steder med samme variation, kaldes
for isogoner (de stiplede linier på ICAO- kortet). Den linje,
der går gennem steder med variationen 0O kaldes for en
argonic-line.
På ICAO-kortet kan vi også se, at isogonerne
tilsyneladende er rette linjer. Det er imidlertid et rent
tilfælde, hvilket vi tydeligt ser ved at betragte
variationskort for tidligere tider, fx kortet her til venstre fra
1891, hvor isogonerne slynger sig op gennem landet.
Middelvariationen på kortet ses, at være ca.12 0.

Variationen er vist på ICAO-kortet som stiplede linjer og angivet i
hver ende af kortet med gradtal samt beliggenhed øst eller vest.

Tilbage til indholdsfortegnelse
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9.6

Magnetismens indflydelse på flyet

W

Navigation / Flyvningens planlægning og udførelse 2

Ethvert fly er behæftet med forskellige forstyrrende magnetiske kræfter, stammende fra fx
strømførende ledninger og radioinstallationer. Denne magnetiske påvirkning af flyet vil trække
magnetnålen væk fra retningen mod magnetisk nord.

9.6.1

Deviation

Den misvisning, der kan opstå pga. forstyrrende magnetiske
kræfter fejl kaldes deviation og benævnes + eller øst, når
magnetnålen peger øst for retningen mod magnetisk nord (MN).
Tilsvarende benævnes vestlig retning for vest eller ÷.
Den retning, magnetnålen peger på kaldes kompasnord (CN).
Deviationen angives i grader.
Da magnetismen er meget individuel fra fly til fly, må dens
virkning bestemmes for hvert enkelt fly.
Med magnetkompasset installeret på dets faste plads i flyet,
foretager en flymekaniker en deviationsbestemmelse samt evt.
en kompensering på forskellige kurser, da påvirkningen også
varierer efter flyets retning.
Trods en kompensering vil der stadig være en rest
deviation, der føres i en deviationstabel eller –kurve,
som denne til højre, og opsættes nær kompasset.
Af deviationstabellen kan man se, hvad man skal
styre på kompasset til en bestemt magnetisk kurs.

Magnetkompasset kan også være behæftet med fejl
stammende fra acceleration og drejning.
-

drejningsfejl forekommer ved nord/syd kurser

-

accelerations- og decellerationsfejl forekommer ved øst/vest kurser.

Da korrekt visning kan være af største vigtighed er det selvfølgelig vigtigt at minimere
magnetkompassets fejl mest muligt. Det gøres ved at holde kompasset adskilt fra ting med
magnetiske kræfter samt fra strøm og elektronik i øvrigt, både ved installation af forskellige
instrumenter og ved daglig brug.
Tilbage til indholdsfortegnelse
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9.7

Vindens indflydelse på flyet

Flyet vil altid være påvirket af vinden. Hvis man under flyvningen ikke korrigerer for vinden, kan
man ikke holde kursen. Vinden vil nemlig skubbe flyet væk fra kursen, hvis der ikke korrigeres
herfor.
Ved flyvning mod vinden er vores fart over jorden - ground speed (GS)
– mindre end maskinens egenfart – TAS -.
Flyver vi med vinden, er GS større end TAS.

Hvor meget og i hvilken retning afhænger af vindens retning og hastighed. Korrektionen sker ved
at holde flyet op mod vinden.
I almindelighed kompenserer vi ikke ved at ændre på flyets hastighed, men er tiden afgørende, må
vi selvfølgelig også kompensere herfor ved at give mere eller mindre gas.
Vindtrekanten
Til beregning af vindens indflydelse anvender vi vindtrekanten.
På figuren til højre ses, at man er nødt til at holde en heading op
i vinden og lade flyets næse pege på B hvis man vil flyve til A.
Vindtrekanten fremkommer ved en sammensætning af
-

TAS og heading (linjen TH (true heading))

-

GS og track (linjen TT (true track))

-

samt vindens retning og styrke (linjen med >>>)

9.7.1

Drift, vindkorrektionsvinkel og vindkomponent

Drift
I vindtrekanten fremkommer en vinkel mellem heading og track, som, fra heading til track,
kaldes for drift (blå på ocenstående tegning). Den angives med fortegn.
-

Ligger track ligger til højre for heading-linien, har vi højre drift, og vinklen er positiv. I
dette tilfælde skubber vinden flyet til højre, og vi må kompensere ved at dreje flyet mod
venstre.

-

Ligger track til venstre for heading, har vi venstre drift, og vinklen er negativ.

Vindkorrektionsvinklen
Fra track til heading kaldes vinklen for vindkorrektionsvinklen (WCA). Den har samme størrelse
som driften men modsat fortegn. Det betyder altså, at hvis du kompenserer for sidevind til højre
er WCA positiv, og du styrer mod et højere gradtal.
Vindkomponenten
Forskellen mellem GS og TAS kaldes for vindkomponenten (WC).
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-

er GS større end TAS – du har medvind – er WC positiv,

-

mens den er negativ i modvind, da GS her er mindre end TAS.

Øv dig i vindtrekanten og vindkorrektion her
Tilbage til indholdsfortegnelse

9.8 Principper for navigation
TAS, IAS og CAS
Flyet bevæger sig med en vis hastighed gennem luften. Denne hastighed kaldes, som tidligere
omtalt, for flyets egenfart eller true air speed (TAS).
Flyets hastighed i forhold til den omgivende luft måles med en fartmåler.
-

Den fart vi aflæser på fartmåleren kaldes for indicated air speed (IAS)

-

Fartmåleren kan være behæftet med forskellige instrumentfejl. Når man korrigerer for
disse, kommer man frem til calibrated air speed (CAS).

-

Hvis CAS korrigeres for højde og temperatur fås TAS, den fart vi bruges ved navigation.

Track
Som tidligere omtalt måles retningen fra ét punkt til et andet som en vinkel målt højre om fra den
meridian, der angiver sand nord (TN - true nord) til retningen. Den rute vi indtegner på kortet,
kaldes vores track. Den retning (vinkel) vi kommer frem til efter ovenstående, kaldes for true track
(TT).
Heading
Heading er den retning flyets næse vender. Den er i vindstille sammenfaldende med track.
I vindstille er ligeledes GS sammenfaldende med TAS.
Vindens retning og styrke
-

Vindens retning (W) opgives i grader

-

Vindens styrke (V) opgives i sømil i timen (kts) eller kilometer i timen.

Visse steder angives vinden som m/sek.
Hvis dette er tilfældet, skal du gange med 2
for at få vinden i KT!
Fx: 6 m/sek = 12 KT (knob)
Den opgivne retning er den retning, vinden
kommer fra.
Illustrationen her viser de indbyrdes forhold
mellem begreber, som vi har været omkring.
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9.9

Brug af kort i praksis

For at komme fra A til B, må vi lave en flyverute. Til det brug skal vi bruge et passende kort, en
vinkelmåler og en lineal. Kortet vil ofte være det tidligere omtalte ICAO-kort, idet dette kort er lavet
specielt til flyve brug, men i princippet kunne vi anvende et hvilket som helst kort.
Track
Oftest vil vi gerne flyve den kortest mulige distance mellem to punkter. Vi trækker derfor en lige
linje mellem de to punkter.
For undervejs at kunne kontrollere om vi kommer fremad som planlagt, er det desuden praktisk at
indsætte nogle kontrolpunkter undervejs.
Der kan også være tale om at flyve til og / eller fra et sted med en på forhånd opgivet position. En
sådan position vil være opgivet i længde- og breddegrads koordinater.
For at indtegne en flyverute i dette tilfælde må vi først stedsbestemme disse koordinater i forhold til
kortet.
Endelig kan en rute også være bestemt af en bestemt retning og distance til og / eller fra ét
punkt til et andet. Også i disse tilfælde sker nærmere stedbestemmelse ved hjælp at det kort,
man ønsker at anvende samt nødvendige materialer.
Protaktoren
Et vigtigt instrument til
bestemmelse af
retningen/kursen er
protaktoren, som egentligt
bare er en vinkelmåler udfyldt
med en masse parallelle
streger.
Disse streger skal under
måling af kurs være parallelle
med meridianerne på kortet,
og 0-grader (evt. synliggjort
ved en pil) på protaktoren skal
pege mod geografisk nord.
Centrum skal ligge midt på
ruten, og kursen aflæses langs kanten.
Da den korteste vej mellem to punkter er en lige linje, er kursen teoretisk set forskellig langs hele
ruten. Den bedste kurs mellem to punkter fås ved at ligge midten af protaktoren midt på den streg,
der udgør ruten, således at kursen måles nogenlunde midt på ruten. Er ruten meget lang, kan det,
af hensyn til kursen, endog være en fordel at dele ruten op.
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Distanceangivelse- og opmåling
Inden for flyvning angives distancen oftest i sømil/nautisk mil (NM).
Størrelsen på en sømil er fremkommet ved at dele afstanden fra ækvator til den geografiske
nordpol i grader, og der er jo så 90 grader. Så opdeles disse grader i minutter. Således at hver
grad er 60 minutter. Så fra ækvator til nordpol får vi 5400 minutter. Deles den fysiske afstand på
ca. 10.000 km med de 5400 minutter fås en sømil som svarer til ca. 1,852 km.
Inden for luftfart kan man også komme ud for distance angivet i statute mil (SM).
1 NM svarer til 1,151 SM, og 1 SM svarer til 1,609 km.
I bestemte situationer vil en distance være opgivet i feet (FT eller ft). 1 ft svarer til 0,305 m.
Distancen mellem punkterne kan, som tidligere omtalt, måles på forskellig måde. Enten ved hjælp
af linealerne på selve kortet eller med en lineal, som evt. har specialmål tilpasset korttypen.
Når man måler afstand i et kort, kan man gøre det med en dertil indrettet lineal, eller man kan gøre
det ved fx at indstille en passer på det mål, distancen har, og så ved hjælp af linealerne nederst på
kortet finde afstanden i km, SM eller NM.
Er det NM man ønsker distancen opgivet i, kam man desuden bruge breddeminutterne i siden af
kortet, men, af hensyn til tidligere omtalte unøjagtighed ved kortprojektion, skal man sørge for at
opmåling og måling sker så tæt på samme meridian og breddeparallel som muligt.
Se eksempel herunder med udmåling af distance med passer og kortets breddeminutter.
Den orange streg er ruten – Herning Flyveplads til Spjald Flyveplads.

Passeren sættes i et mål fra midt på den ene lufthavn til den næste. Passeren løftes nu ud i siden
til breddeminutterne. Vi ser, at passeren spænder over 18 breddeminutter, som jo er det samme
som 18 NM. Bemærk linealen, som også viser 18 NM.
Tilbage til indholdsfortegnelse
opgaver nav1 - vejledning
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9.10

Navigationscomputeren

Et uundværligt stykke værktøj indenfor
flyvning er navigationscomputeren. Med den
kan man hurtigt udregne fx vindens
indflydelse, den tid flyvningen vil tage,
brændstofforbrug, mm.
Herunder finder du først en introduktion til
computeren. Dernæst er der forklaringer på
computerens mest anvendte funktioner.
Sidst er der gennemført nogle få øvelser
med de mest almindelige funktioner.
Vi bruger begge computerens sider. Til computeren hører en skyder. Den bruges sammen med
vindsiden.
Her ser vi først på den skalasiden (1). Denne side anvendes uden brug af skyder.
Siden har:
- En fast skala - distanceskalaen
- En drejelige skala - minutskalaen
60-minutmærket på minutskalaen benævnes fartindexet.
Den anden side (2), vindsiden, anvendes i forbindelse med skyderen (den firkantede del, der
sættes i den runde del). Også denne side består af en fast og en drejelig del.
Den faste del er forsynet med et index.
Skyderen
-

Cirkelbuerne på skyderen kaldes
fartcirkler

-

Linjerne i cirklerne benævnes driftlinier.

Skyderen har to sider:
-

En L-side til lave hastigheder

-

En H-side til større hastigheder.

Forneden på L-siden er der en kvadreret del,
som anvendes til at finde
sidevindskomponenten ved start og landing.
Vindarmen
Hullet i midten af vindarmen (den
gennemsigtige, bevægelige del i cirklen) kaldes
grommet.
Også vindarmen er forsynet med en L-side, som anvendes i forbindelse med skyderens L-side,
og en H-side, som anvendes i forbindelse med skyderens H-side
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Side (1)
Omregning fart, tid, distance
Fart, tid og distance er indbydes afhængige af hinanden. Er to af faktorerne kendte, kan den sidste
findes på computeren.
I praksis sker det ved, at man placerer de to kendte tal over/under hinanden på korrekt måde. Her
er det vigtigt at huske at farten skal findes på computerens faste del, mens tidens findes på
minutskalaen – altså på den drejelige del.
De tre faktorer skal have samme enhed!
Den fart vi regner med på denne side af computeren er altid GS!
Omregning fra GS til TAS og omvendt sker ved hjælp af skyderen og den anden side, idet det
indbyrdes forhold mellem GS og TAS jo er afhængig af aktuel vind.
Aflæsningen af GS sker i grommet, mens vi aflæser TAS på en fatcirkel.
Omregning af mål
Ved omregning af mål bruges distanceskalaen som betegnelse, mens minutskalaen bruges om
antal.
I praksis foregår det ved, at man placerer antal under opgivet betegnelse og aflæser det
omregnede antal under den ønskede betegnelse.
Beregning af brændstofforbrug
Ved beregning af brændstofforbrug bruges minutskalaen som tidsskala, mens distance-skalaen
anvendes som brændstofforbrug.
I praksis forskyder vi altså minutskalaen, til det kendte minuttal står under det hertil bestemte
forbrug. Man aflæser herefter nyt forbrug over det ønskede antal minutter eller omvendt.
Bestemmelse af sand højde, tæthed, tryk
Inderst på minutskalaen er der tre ruder, som bruges i forbindelse med bestemmelse af sand
højde, density (tæthed) og pressure (tryk).
Afhængig af hvad man har af oplysninger, og hvilke oplysninger man ønsker af få, anvendes disse
tre ruder indbyrdes, eller de anvendes i forbindelse med minut- og distanceskalaerne.
Side (2)
Vindtrekanten består, som tidligere nævnt, af tre retninger/længder:
o

TH/TAS

o

TT/GS

o

W/V

- Fartcirklerne anvendes ved måling af fart i vindtrekanten (TAS, GS og V).
- Driften eller WCA finder vi ved hjælp af drift-linierne.
- Indexet betegner TH
- Grommet betegner GS.
Hvis vi kender to af de tre komponenter, kan vi finde den sidste.
Tilbage til indholdsfortegnelse
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9.10.1 Kursus i brug af navigationcomputer
Herunder er et lynkursus i brug af computer. Da computeren er en vigtig del af teorikurset, er det
vigtigt, at du bliver fortrolig med den.
Opgave 1
-

Du har målt i kortet, at den rute, du skal flyve (TT eller True Track), er 220 grader.

-

Du har fået opgivet en vind på 310 grader 20 KTS. Det vil sige at vinden kommer fra 310
grader. TAS er opgivet til 105 KTS.

På computeren ser opstillingen ud som på næste side:
Den retning, flyet skal flyve i, sættes
under index.
220 er sat under .
Vinden er sat ind ved at dreje
vindarmen så L-delen peger på 310
grader.
De 20 KT vind, som jo kommer fra
højre side, skal krydse den buede
linje på den TAS du flyver med.
Her kan du se, at TAS er 108 KTS.
Det var 105 KTS vi skulle bruge, så
tungen skal lidt frem.

Kan du se, at 2-tallet på vindarmen (betyder 20
KTS), som skærer 105 KTS buen?
Følg punktet for skæring op til tallene for
vindkorrektion (den blå hjælpelinje). Du kan se, at
vindkorrektionsvinklen er 11o. Når vindkorrektionen
ligger til højre for

er den +. Så her er den +11 o.

Groundspeed (GS) aflæses i hullet. Her er GS midt
mellem 100 og 106 - altså 103 KTS.
Nu skal vi så beregne, hvor lang tid det tager at
flyve 22 NM med denne fart.

Flyveteori PLL(A)(UL)/LAPL

Henning Andersen, Midtjysk Flyveskole© 2015

Side | 246

Timemærket er den lille

, der står på inderskalaen /

den drejelige skala.
GS var jo 103, så vi placerer timemærket ud for 103 (3
streger efter 10).
Ud for 22 (vi skal jo flyve 22 NM) på distanceskalaen
placerer vi den røde streg i armen.
Vi kan nu på inderskalaen aflæse, hvor lang tid turen
tager at flyve.
Tiden aflæses til 12,8 minutter.
Tid opgives i minutter og sekunder, så de 0,8 skal
omsættes til sekunder. 0,1 minut svarer til 6 sekunder,
så vi får: 8x6 sekunder = 48 sekunder.
Under de opgivne vejrforhold tager det altså 12 min og
48 sek at flyve de 22NM.

I den næste opgave skal vi lave lidt omregninger. Du får følgende oplysninger:
Forbrug af benzin i gallon pr. time
Fuel Flow 6,8 US. Gall./hour

Vægtfylde, 1 liter vejer 0,72 kg
Gravity 0,72

Udfyld skemaet herunder:
Distance

GS

56

68

Tid

US. Gall.

Liter

Kg.

Først regner vi flyvetid ud. Vi ved, at vi bruger 6,8 US. Gall. pr time.
Vi placerer derfor timemærket under 68.
Distancen er 56. Derfor placeres armen således, at den røde streg er
over 56 på distanceskalaen.
På minutskalaen (dvs. lige under 56) aflæses 49,4.
De 49,4 omregnes til minutter og sekunder:
49 min. og 4٠6 sek. = 49 min 24 sek (føres i tabellen under Tid)

Næste værdi, vi skal finde, er US.Gall. for de 49,4
min.
Da forbruget er 6,8 US.Gall/time, placeres
timemærket under 68 på distanceskalaen.
Armen drejes, så den røde streg er over 49,4 (den
tid vi flyver) på minutskalaen. På distanceskalaen aflæses antal US. Gall: 5,6 US.Gall.
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Næste værdi i tabellen er antal liter. Fra før ved vi,
at vi bruger 5,6 US. Gall.
56 på minutskalaen placeres under US.GALmærket. Under liter-mærket (10) på
distanceskalaen aflæses 21,2.
De 5,6 US.Gall svarer altså til 21,2 liter.
Den sidste værdi, vi skal finde, er antal kg. Fra de
oplysninger, vi fik givet allerførst, ved vi at
vægtfylden er 0,72 kg/lt.
Denne gang skal vi ikke dreje noget, blot aflæse
(forudsat at 21,2 på minutskalaen stadig befinder
sig under 10 på distanceskalaen - ellers må du indstille den således først).
Under 72 på Sp.G. (står for special gravity)- skalaen for KG aflæses 15,2. Vægten er altså 15,2 kg.
Der er også en Sp.G.-skala for US.Gall. Her kan du aflæse, at det i pund svarer til 33,4 lb.
Tilbage til indholdsfortegnelse
Opgaver i brug af computer

Her kan du lave mange forskellige beregninger med computeren

9.11

Radionavigation

W

Navigation / Flyvningens planlægning og udførelse 3

Når du er ude at flyve kan du, ved hjælp af din radio, fastslå din position på forskellige måder.
Du kan:
-

bede en flyveplads om en VDF-pejling

-

selv foretage en pejling til en radiofyr (NDB, locator, VOR, DME).

9.11.1

VDF (VHF Direction Finder)

VDF-systemet har været i anvendelse i mange år. Det er et enkelt system baseret på VHF- radioen
i flyet (den radio der anvendes til kommunikation). Flyvepladsen har en pejleantenne, som kan
pejle retningen til en aktiv radiosender. Du kan se, om der er VDF på en flyveplads her:

Flyveteori PLL(A)(UL)/LAPL

Henning Andersen, Midtjysk Flyveskole© 2015

Side | 248

Er du usikker på din navigation, kan du få følgende pejlinger:
-

QDM = Magnetisk pejling mod stationen

-

QDR = Magnetisk pejling fra station (radial = retning fra stationen til flyet)

-

QTE = Sand pejling fra stationen

-

QUJ = Sand pejling til stationen

De to sidstnævnte kan tegnes direkte i dit flyvekort. Du skal kun kende QDM og QDR.
Det kan være svært at huske hvad der er hvad, så her er en huskeregel:

QDM = QD-Mod - QDR = QD-Radial

Et opkald fra dig til en flyveplads for at få en pejling kunne lyde således (= dig der taler):
Sindal AFIS OY-BKA
O-KA Sindal AFIS
O-KA anmoder om QDM
O-KA Sindal QDM 270 grader
QDM 270 grader O-KA
Hvad siger det os så? Jo, den magnetiske kurs til Sindal er 270 grader. Flyet er altså øst for
Sindal. Man korrigerer for evt. sidevind og flyver mod Sindal. Man kan få en ny QDM og på denne
måde se, om vindkorrektionen var korrekt, eller om der skal ændres på kursen.
Rækkevidden på en VDF-pejling afhænger af din højde (kvadratroden af højden i fod x1,23) Tallet,
der herved fremkommer, er rækkevidden i NM.
Radiofrekvenser er underlagt frekvensbeskyttelse. Derfor skal man være under en vis høje og
indenfor en vis afstand, før man må bruge frekvensen. Men må du så kalde op hvor som helst?
Nej, normalt ikke, men nød bryder alle regler, siger man, så hvis du føler situationen er kritisk, da
tøv ikke med at kalde op og få en pejling. (Når du ikke ved, hvor du er, kan du jo heller ikke vide,
om du overtræder loven om frekvensbeskyttelse).
Den pejling, man får opgivet, kan have en unøjagtighed. Unøjagtighed angives i klasser
Klasser af nøjagtighed:
A: + eller – 2 grader
B: + eller – 5 grader
C: + eller – 10 grader
D: dårligere end C
Tilbage til indholdsfortegnelse
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9.11.2

ADF og radiofyr (NDB og locators)

ADF (Automatic Direction Finder), eller radiokompasset, er et gammelt navigationssystem. ADF’en
sidder monteret i flyet. Den pejler retningen til radiofyr på jorden.
Disse fyr kan være:
-

NDB (Non Directional Beacons)

-

Locator (L)

NDB’er indgår i airways og har en større rækkevidde end locators, som er anflyvningsfyr til
lufthavne. Vi har kun én NDB tilbage i Danmark: LO i Billund.
Frekvenserne, der anvendes, er i Danmark fra 320 kHz til 400,5 kHz (MF).
For at lave den relative pejling om til noget, der kan bruges i kortet, må man ’regne’ lidt.
Når man har fået en opgivet en pejling, er man kun halvvejs. Det er nemlig en magnetisk pejling til
radiofyret.
Det kan du ikke umiddelbart bruge til noget - du ved jo ikke, hvor du er. Men lan os antage, at du
har fået en pejling på 270 o. Så ved ved, at du 270o til radiofyret.
Retningen fra fyret og til dig må så være 180 o modsat dvs. 090o.
Nu kan du tegne en linje i kortet fra fyret i retningen 090 0.
Du må være et sted på den linje.
Du kan nu vælge at følge retningen til fyret eller tage en
pejling fra et andet fyr og derefter lave en krydspejling
(men det lærer du om senere).

Vi har altså:

MH + RB = MB
Magnetisk heading + relativ pejling = Magnetisk pejling

Her ses en typisk ADF.
Viseren viser den relative pejling til
fyret. Den inderste skala kan drejes
med HDG (heading) -knappen.
Denne ADF er sammenbygget med et viseinstrument, som man kan stille ind på fyrets frekvens.
Under viseinstrumentet er der nogle knapper, som også bruges i forbindelse med pejling - dem
hører du om i løbet af kapitlet.
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Homing, tracking
Man kan flyve ind til et fyr på 2 måder:
-

Homing

-

Tracking

Homer man, holder man flyet, så ADF-viseren peger lige
op. Det betyder, at flyets næse under hele flyvningen
peger mod fyret, som du kan se af illustrationen her.
Flyver man tracking, kompenserer man for sidevind, og
hvis man er dygtig, kan man flyve en lige linje ind til fyret.

Rækkevidde og fejl
-

Radiostationer op til flere hundrede mil.

-

NDB 40 NM.

-

Locators ca.15 mil. (Kik i din VFG 4.1)

Man får et indtryk af stationens styrke, når man stiller ind på ANT for at aflytte stationens
identifikationssignal. Dette signal er fyrets 2 eller 3 bogstaver i morse.
Hvis identifikationssignalet ikke er A2A (en morse udsendt i form af toner), men det gamle
system A1A (afbrudt bærebølge), stilles ind på BFO for at lytte ident på stationen.
Signalet fra ADF og radiofyr kan være behæftet med fejl og unøjagtigheder som:
-

Elektriske storme, magnetisk uvejr

-

CB aktivitet

-

Nateffekt

-

Kysteffekt

-

Bjergeffekt

Nateffekt opstår ved solnedgang og solopgang. Om dagen sker
radiobølgernes udbredelse ved jordbølger, om natten forsvinder et
spærrende lag (D-laget) i atmosfæren. Når dette lag forsvinder, kan
radiobølger reflekteres fra lag, som ligger længere fra jorden (E og F
lag), de reflekterede bølger kaldes rumbølger. Samtidig modtagelse af
jord- og rumbølger giver unøjagtighed i pejlingen.
I større fly har man en RMI (radio magnetisk indicator), som den her til højre, der viser både
kurs og ADF-nålen. Man kan her direkte aflæse den magnetiske pejling til fyret, eller hvis der er
flere visere, kan man pejle 2 fyr på en gang.
Prøv dine egenskaber / begrænsninger i ADF-navigation her – se evt. tutorial på Youtube her
Tilbage til indholdsfortegnelse
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9.11.3

VOR, HSI og DME

VOR
VOR (VHF OMNI RANGE) er et radionavigationssystem, som arbejder på VHF-området. Helt
nøjagtigt på frekvenser med lige decimaler fra 108 til 112 MHz, samt alle frekvenser mellem 112
og 117,95 MHz.
Systemet består af en jorddel, samt flydelen med VOR-modtager (Nav-radio) og indikator
(viserinstrument - se længere nede).
Jord-delen består af en sender og en antenne. Der udsendes radialer i forhold til magnetisk nord.
Billedet til højre viser et udsnit fra ICAOflyvekortet med Ramme Vor ved Bovbjerg.
Som du kan se, er radialerne orienteret i
forhold til magnetisk nord.
I rammen til venstre ser du
identifikationerne for Ramme Vor, bl.a.
frekvensen 111.850 (MHz), som du stiller
ind på Nav-radioen (som du ser herunder).
I flyet har man en Nav-radio, samt et
indikatorinstrument. Nav-radioen kan være
sammenbygget med flyets Com-radio. Der
er dog en antenne til hver del.
Her ser du en sådant sammenbygget
radiodel. Nav-delen til højre, Com-delen til
venstre.
Indikatorinstrumentet ser typisk ud som denne her til højre.
Til højre for pilen er ”flag-warning” fanen.
Hvis der ikke indikeres NAV, er VOR-stationen ude af
rækkevidde eller drift.
TO/FROM indikatoren siger TO.
Foroven kan man se, at der er 360 til stationen (pilen mod N).
Hvis man kikker nedenfor pilen, kan man aflæse hvilken radial
man er på S / 180).
Med OBS-(Omni Bearing Selector) drejeknappen kan man dreje kompasskalaen.
Hvis man drejer skalaen 180, så S kommer til at stå foroven, vil TO/FROM indikatoren skifte til
FROM.
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Fra enhver position kan man få 2 oplysninger:
-

Retningen til stationen

-

Retningen fra stationen

På billedet forrige side er nålen centreret. Hvis nålen havde været en prik eller dot til højre, ville
det betyde at kurslinjen til stationen var 2 grader til højre. Hver prik gælder 2 grader, så hele
skalaen viser +/- 10 grader.

Man flyver til stationen med en TO indikation.
Man flyver fra stationen med en FROM
indikation.
VOR’en kan du, som ADF’en, bruge til at stedfæste din position. Du kan også lade den indgå som
navigations-/rapportpunkt undervejs på din rute.
Du kan se her på tegningen, hvordan du navigerer efter en VOR.
Flyet yderst til venstre ligger på kurs 264 - altså 6o fra VOR’ens 270o-radial på vej væk fra VOR’en,
hvilket VOR-viserne nedenunder viser (centrum indikerer flyets position, yderkanten af centrum er
20 og hver af stregerne viser 2o afvigelse).
Piloten vil gerne følge radial 270 væk fra flyet. Hvis viseren står på FROM skal han derfor styre 6o
til højre, dvs. han skal følge nålen.
Står viseren på TO, skal
han selvfølgelig stadig
styre 60 til højre. Dvs. han
skal flyve modsat nålen
(som jo står til venstre for
flyet). Han kan også skifte
til FROM på OBSknappen.
Flyet til højre er på kurs
260 på vej mod VOR’en.
Piloten i dette fly skal
derfor følge viser-nålen,
når viseren står på TO og
flyve modsat, når viseren
står på FROM.
Jamen, skifter TO/FROM indikatoren ikke automatisk når man vender flyet. NEJ.
TO/FROM indikatoren skifter automatisk ifølge figuren herunder.
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VOR’en viser det samme på en position uanset, hvilken kurs flyet har.!

Passerer man lige hen over stationen vil der være et område (cone of confusion) hvor VOR’en
ingen signaler modtager. Flag-Warning vil komme og TO/FROM indikator vil flakse mellem TO og
FROM. Efter passage vil indikatoren have skiftet mode ifht. før passage.
Passerer man lige på radialen, vil nålen være
centreret.
VOR’ens rækkevidde kan ses i VFG. Den er ikke
altid ens i alle retninger.
Nøjagtigheden er afhængig af:
-

Modtagerens kvalitet

-

Afstanden til senderen

-

Det omgivende terræn incl.

højspændingsledninger
Nøjagtighed sender og modtager +/- 3 grader i alt. Herudover skal regnes med
pilotunøjagtighed på +/- et par grader.
På tegningen her kan du se nogle sender-begrænsninger.
VOR-sendere skal kunne fungere korrekt
op til en vinkel på mindst 40 over
vandret.
Cone of confusion ca. 6 grader.
Husk, det er på VHF-båndet, så der
kræves ”line of sight”
Prøv dine egenskaber /eller begrænsninger i VOR her – se evt. tutorials på youtube her
HSI
HSI (horizontal situation indicator) navigation fungerer som VORnavigation. Her ses en typisk HSI-indikator.
Her kan du prøve dine egenskaber /eller begrænsninger i
HSI-navigation – se evt. tutorials på youtube her
Her er et andet link, hvor du kan øve dig i VOR / ADF / HSI
Opgaver til VOR-navigation
Tilbage til indholdsfortegnelse
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DME
Mange VOR stationer har et udstyr, man kalder Distance Measuring Equipment (DME). For at
bruge dette udstyr, kræves det, at der i flyet er monteret DME. DME kan også bruges på de
militære TACAN fyr.
Her ses en typisk DME.
Displayet viser afstand, GS, ETA (Estimated Time
Arrival).
DME’ens nøjagtighed er indenfor 0,5 NM, rækkevidde op til 200 NM.
DME måler den skrå afstand fra flyet og ned til fyret i
NM. Se tegning her.
Passerer du lige hen over, vil du få din højde i NM.

Prøv dine evner med forskellige navigations-systemer på denne simulator, hvor du selv kan
vælge mange forskellige indstillinger.

9.11.4

GPS-systemet

GPS står for Global Positioning System. Det er et satellitnavigations-system, baseret på ca. 24
satellitter. De er anbragt i baner ca. 20.000 km over jorden. Den første satellit blev sendt op i 1978.
Systemet er styret af USA's´ forsvarsministerium, og anvendes til præcisionsangreb med missiler
m.m. USA har mulighed for at påvirke nøjagtigheden af systemet og kan i teorien lukke af for
anvendelsen. I de nuværende fredstider er nøjagtigheden stor. Inden for få m i alle tre
dimensioner.
Satellitterne opdaterer deres positioner via. sporingsstationer på jorden. Disse oplysninger, samt
oplysninger fra satellittens atomur udsendes i form af to sidebåndssignaler på 1575.42 MHz og
122.7 MHz.
Ved hjælp af disse informationer kan en GPS-modtager beregne flyets position.
Modtagere i fly kan have forskellige kanaltal. Ofte 5,
8, eller flere. For at kunne fungere optimalt skal
man have signal fra mindst 4 satellitter for at få 3D
navigation.
Det vil føre for vidt at komme nærmere ind på
funktionerne i GPS modtagere, da der er meget
forskel på dem. Her ses princippet.
Tilbage til indholdsfortegnelse
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9.11.5

Radar

Jord radar (primær radar)
Radar kommer af RAdio Detection And Ranging. Jordradaren anvendes til at kontrollere, om der er
fly i et luftrum. En jordradar virker ved, at der med korte mellemrum udsendes radarbølger. Et fly vil
normalt reflektere en del af disse bølger.
Radaren er forsynet med et modtageudstyr, som på en skærm viser de reflekterede stråler. Ved at
måle tiden fra udsendelse af en impuls og til impulsen modtages igen, kan radaren regne
afstanden til flyet ud.
Der findes forskellige udgaver af radaren, alt efter hvilke krav den skal opfylde.
-

ASR Radar: Airport Surveillance Radar, benyttes af tårnkontrollen

-

PAR Radar: Precision Approach Radar, benyttes af departure og Approachkontrollerne

-

LLR Radar Long Range Radar

Rækkevidde på radarer fra 25 til 500 km
Primærradaren er ikke hensigtsmæssig til radarkontrol.
Det er derimod SSR Radaren.
SSR Radar og transponder
Secundary Surveillance Radar er en videreudvikling af primær-radaren. Sammen med det primære
radarsignal udsendes en spørgeimpuls.
Man anbringer en modtager, en transponder, i flyet. Når transponderen modtager spørgesignalet,
sender den svar tilbage. Dette svar er de 4 tal fra 0 til 7, som vi har stillet (squarket) transponderen
på.
Man benævner det mode A, når der kun udsendes talkode. Hvis man i flyet har en højdeencoder,
kan der, når transponderen sættes i mode C, udsendes højdeinformationer.
Squawk

koder:
2000

Kontrolleret VFR

7000

VFR

7500

Ulovlig handling

7600

Radiofejl

7700

Nød

En typisk transponder:

9.11.6
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Radiofrekvenser
Ofte vil du komme ud for at skulle kalde én eller flere radioer under flyvningen. Kontroller, at du har
de nødvendige frekvenser på kortet, hvor du skal bruge dem.
Kommunikationsradioen arbejder i VHF-frekvensområdet 118,0 til 136,975 MHz. Til dette brug er
der i dag 760 kanaler.
De fleste fly er udstyret med en VOR-modtager samt en ADF. Disse anvendes til at pejle VORstationer og radiofyr (NDB, locator) med. Frekvensen på disse står på ICAO-kortet samt i VFG-en.
Husk at tjekke rækkevidden i VFG’en.
I flyet kan også være installeret en transponder. Denne arbejder på frekvenserne 1030 og 1090
KHz. Jordudstyret kaldes interrogator og anvendes ofte i forbindelse med radar-overvågning. Ved
flyvning i luftrum C skal flyet have transponder med mode C.
Kontrolleret luftrum
Overvej også, hvordan du skal forholde dig, hvis du undervejs kommer i kontrolleret / reguleret
luftrum. Hav nogle procedurer klar, så du hurtigt kan tage affære, hvis det skulle blive nødvendigt.
Specielt bør du vide:

Hvem du skal kalde op - På hvilken frekvens

Det vil også være en god idé at tænke over, hvor du er, når du kalder op, da du ved opkaldt bl.a.
skal oplyse om dette.
Radioopkald
I kontrolleret luftrum gælder der ganske bestemte regler for radioopkald og radio-korrespondance i
øvrigt. Disse regler lærer man på diverse radiokurser, så her skal kun kort omtales de mest
generelle regler.

-

Ved flyvning i kontrolleret luftrum:
o

-

kræves 2-vejs radioforbindelse

Flyvning udenfor kontrolleret luftrum:
o

intet radiokrav, men benyt de tilbud, der gives for
informationstjeneste

Tilbage til indholdsfortegnelse

Flyveteori PLL(A)(UL)/LAPL

Henning Andersen, Midtjysk Flyveskole© 2015

Side | 257

9.12

Flyvningens gennemførelse

Når alt det foregående er undersøgt, beregnet og fundet i orden til flyvningen, er det nu tid at
checke flyet, komme brændstof på og sætte sig tilrette. Men før man kan komme i luften, er der en
del at gøre i cockpittet.

9.12.1 Tjekliste
Ofte har man, som en hjælp til at huske det hele i den rigtige rækkefølge, en checkliste at gå frem
efter.Tjeklisten omfatter bl.a. tjek af motor, flaps, at døre er lukket mm.
Gyroen
Man skal også have stillet sin gyro, så man ved, at den passer, når man er i luften.
Normalt sker det af to omgange:
-

efter motorstart efter magnetkompasset i henhold til deviationstabellen

-

på startbanen umiddelbart før start efter magnetisk baneretning

Højdemåler
Inden man taxier ud til banen, sætter man højdemåleren på den højde, pladsen har, eller aktuel
QNH stilles ind på højdemåleren.
Radioopkald og kørsel til start
Selv om radiokontakt ikke er påkrævet på den plads, man aktuelt holder på, er det alligevel en god
idé at informere pladsens øvrige trafik om, hvad man har i sinde.
Man kalder kontrolenheden op for tilladelse til at taxie til startbanen – alternativt informerer om, at
man kører til startbanen, hvis man holder på en radioplads eller AFIS-plads.
Når tilladelse er givet, taxier man til banen.
Undervejs checker man flyets bremser og gyroinstrumenter.
Ved stoplinjen (taxi-holding point) laver man motorprøve op mod vinden, hvorefter man kalder op
for tilladelse til at køre på banen – alternativt informerer om, at man kører på banen.
Når man har fået tilladelse til at køre på bane i brug, ser man grundigt efter, om der er landende
fartøjer på vej ind, inden man kører på banen.
På banen checker man, at gyrokompasset passer. Herefter slippes bremsen og man starter ud
med fuld gas. Umiddelbart før man når sin cruise-højde, retter man ud og tager langsomt gassen
af til det ønskede omdrejningstal er nået.

9.12.2

Logbog

Før enhver flyvning kontrollerer man ikke kun flyet, men også flyets logbog (rejsedagbog). Man
sikrer sig bl.a. at den planlagte flyvning kan gennemføres uden at overskride tiden for det næste
eftersyn, om der er specielle anmærkninger fra fx mekaniker eller andre brugere, om forsikring og
luftdygtighedsbevis er i orden.
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Efter landing indskrives airborn-tid i flyets logbog sammen med oplysning om formålet med
flyvningen, afgangs- og ankomstlufthavn samt pilotens underskrift.
I din egen logbog angiver du tiden fra flyet begynder at rulle, med henblik på at køre til banen for
start, til flyet efter endt flyvning er parkeret igen.

9.12.3

I luften

Når man er i luften drejer det sig om at holde højde og heading.
Som regel betyder det ikke så meget, om man flyver 50-100 ft over eller under den højde man har
bestemt sig for, men hvis man ikke hele tiden er opmærksom på, i hvilken højde man befinder sig,
er man pludselig meget højere eller lavere, og det kan i visse tilfælde være meget uheldigt. Man
kan fx forvilde sig op i et TMA på denne måde.
Men også flyets øvrige instrumenter skal man jævnligt kontrollere, ligesom man hele tiden visuelt
skal holde øje med fx høje master eller andre fly.
Heading holdes ved at holde den magnetic kurs (MH), man tidligere har udregnet. Denne kurs er jo
fundet som kurs i vindstille (TT) korrigeret for vind. Men svarer den vind, vi har benyttet i
udregningen, ikke til aktuel vind – hvad der ofte er tilfældet – vil flyet blive skubbet ud af kurs, hvis
der ikke korrigeres herfor.
Om en korrektion er nødvendig, finder man ud af ved visuelt at sammenholde landskabet med
kortet. Det er utrolig let at komme væk fra track og meget svært at komme tilbage, så man skal
hele tiden orientere sig, så man ikke pludselig har mistet orienteringen.
Hvis man er i tvivl om, hvor man er, kan man ofte, ved hjælp af ét eller flere navigationshjælpemidler eller ved pejling, selv fastslå sin position.
Ved en visuel pejling finder man den linie, man aktuelt
befinder sig på.
Til at bestemme linjen behøver man to punkter på samme
linje eller ét punkt og en reference-retning.
Ved hjælp af to eller flere pejlinger kan man finde flyets
position som skærings-punktet mellem linjerne.
Hvis man pejler to VOR-stationer, kan man på
samme måde bestemme flyets position.
Skulle du blive ”væk for dig selv” på en flyvning, er
hjælpen ikke længere væk end tasten på din radio.
Kald vedkommende flyveinformationsenhed op og
anmod om assistance.

Flyveteori PLL(A)(UL)/LAPL

Henning Andersen, Midtjysk Flyveskole© 2015

Side | 259

Husk, hvis du har været ”på skovtur” og du ikke kan overholde de opgivne tider, du har angivet i
din ATC-flyveplan eller tider, du har i den gældende flyveplan, skal du opgive nye forventede
tidspunkter, hvis afvigelsen er ± 3 minutter.
Under flyvningen skal der gerne være balance i benzinbeholdningen, derfor skifter man mellem
tankene, medmindre flyets tankvælger har en position, hvor den tager fra begge tanke samtidigt.
Hvis benzinvælgeren ikke står på ”BOTH” er der mulighed for at flyve en tank tom. Så er det jo rart
med en god lang mark at lande på/i, så man kan få vælgeren sat i den rigtige position!
Hvis man er flere i flyet, kan det være en fordel at fordele arbejdsbyrderne indbyrdes.
Fordelingen skal selvfølgelig foretages på den mest hensigtsmæssige måde, så man gør det, man
er bedst til. Det vil altid være en skønssag, men man kunne forestille sig, at én står for
radiokommunikation, mens en anden sørger for at navigere.
Hvis man er alene i flyet, er det meget vigtigt, at man, inden flyvningen påbegyndes, har gjort sig
klart, hvad man vil sige / gøre hvornår, så man ikke pludselig overraskes og måske kommer ud af
kurs. Fx bør man inden opkald til kontrolenhed gøre sig klart, om man følger ruten, eller hvor man i
givet fald befinder sig. Man bør gøre sig klart, hvad man i øvrigt vil sige samt have papir og pen
parat, så man er klar til at nedskrive de informationer, man får.
I god tid inden ankomst til bestemmelseslufthavnen bør man orientere sig nærmere om lufthavnen;
det kan fx være lufthavnens radiofrekvens eller banens højde.
9.12.4 Anflyvning og landing
I god tid før man ankommer til ankomstlufthavnen, skal man forberede sig på sin anflyvning idet
der er forskellige ankomstprocedurer. Hvor mange og hvilke afhænger af lufthavnens klassifikation.
Normalt foregår landingsrunden i 1000 ft GND, og man følger samme runde som de øvrige fly på
vej til landing.
I en kontrolzone kan man komme ud for at skulle vente i en holding (en nærmere angivet
venteposition), til flyvelederen giver tilladelse til landing

Er det en kontrolleret lufthavn, kalder man op, før man når kontrolzonen
og får af flyvelederen besked på, hvordan man skal forholde sig, hvad
pladsens QNH er, hvilken bane der er i brug mm.
Er det en AFIS-plads, kalder man op og beder om landingsinformationer,
og man giver selv information om, hvordan man forholder sig.
Er pladsen uden bemanding kalder man alligevel op for at høre,
om der er andre fly i landingsrunden, samt sige hvad man gør.
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Efter landing
Efter landing kalder man op for informationer om parkering. Er pladsen ubemandet, parkerer
man flyet på de dertil indrettede arealer.

En indgivet flyveplan skal lukkes. Det gøres på én af flg. måder:
-

Før man forlader sidste bemandende radiofrekvens

-

Ved telefonopkald til briefingkontoret straks efter landing

-

Det sker automatisk ved landing på kontrolleret lufthavn

Inden cockpittet forlades, udfyldes både egen logbog og flyets logbog med de nødvendige
oplysninger.
Flyet låses og fastgøres evt. til jorden, inden det forlades.
Tilbage til indholdsfortegnelse
Til opgavesæt VFR-flyvning
Til hovedsiden
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