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0. Forord
Dette kompendium er udarbejdet som supplement til uddannelsesprogrammet for kunstflyvning
med svævefly beskrevet i DSvUs Unionshåndbog (UHB) gruppe 665, 666 og 667.
Kompendiet henvender sig derfor primært til piloter der har tilmeldt sig eller har gennemført
kurset.
Kompendiet indeholder materiale der også er relevant for andre end kunstflyvnings interesserede
piloter, og alle er naturligvis velkomne til at læse materialet.
Det skal på det kraftigste understreges at kompendiet på ingen måde kan stå alene, i forhold til det
at lære at kunstflyve. I tidligere tider har en række piloter selv lært sig avanceret kunstflyvning, og
i de fleste tilfælde sluppet godt fra det. De fly der findes i dag som er godkendt til avanceret
kunstflyvning adskiller sig dog på væsentlige punkter fra dem der blev benyttet tidligere.
Aerodynamikken og dermed luftmodstanden er blevet betydeligt forbedret, hvilket er godt for
præstationerne når flyet anvendes som svævefly. Til gengæld introducerer dette et forhold i
kunstflyvningssammenhæng der meget let kan udvikle sig til problemer med evt. katastrofale
følger – flyene accelerer lyn hurtigt og er i stand til at opnå langt hørere hastigheder end de er
designet til.
Kunstflyvning er først og fremmest et håndværk og dette kan ikke læres ved skrivebordet eller
ved at læse nok så grundigt i dette kompendium!
Siden uddannelsesnormerne blev udarbejdet i 1995 og indtil dette kompendium blev udarbejdet,
har en række piloter gennemgået uddannelsen. Vi har ikke kendskab til en eneste elev, der har
gennemgået uddannelsen, der ikke er mere end villig til at skrive under på at avanceret
kunstflyvning SKAL læres med en udannet kunstflyvningsinstruktør om bord.
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1. Indledning
Kunstflyvning er et specielt højdepunkt i enhver svæveflyvers udvikling. Den kan betragtes som
et bevis for den fulde beherskelse af flyvningen. For at nå dette høje udviklingstrin, kræves der
megen umage og vedvarende arbejde af piloten, ligesom der kræves megen selvdisciplin og
selvbeherskelse. Kun de piloter der:
• følger instruktørens råd,
• der ikke bliver letsindig, og
• der ikke af falsk ærgerrighed vover mere end de kan
kommer gennem kunstflyvningsuddannelsen med tilfredsstillende resultat.
Lige så vigtig er anvisningerne fra en erfaren instruktør, der øver passende kritik på hver eneste
fejl. Forudsætningen for at påbegynde en kunstflyvningsuddannelse, er således et vist
modenhedsniveau og et minimum af flyveerfaring hos piloten.
Den grundlæggende kunstflyvning burde enhver pilot, der driver præstations-svæveflyvning
beherske. Først gennem den grundlæggende kunstflyvning, lærer piloten at føre flyet så sikkert, at
han kan bringe det ud af specielle og farlige flyvetilstande.
Den videregående kunstflyvning fører til fuld beherskelse af et flys styring. Kun de dygtigste
svævepiloter kan blive uddannet i den videregående kunstflyvning. Ved flyveopvisning reklamerer
disse piloter gennem deres kunnen for svæveflyvningen. Disse piloter skal være forbillede for
deres kammerater og anspore til god
»AIRMANSHIP«
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2. Mennesket Ydeevne og Begrænsninger (MYB).
Human Performance and Limitations (HPL).
De fly vi flyver har begrænsninger i deres ydeevne. Det har vi naturligvis også som piloter.
Specielt når vi flyver kunstflyvning, er det vigtigt, at kende egne begrænsninger, da vi her er udsat
for påvirkninger, der langt overstiger, hvad vi oplever under normale omstændigheder. I dette
kapitel skal vi derfor se lidt nærmere på, hvad der fysisk og mentalt begrænser vores ydeevne,
hvilke kropssignaler vi skal iagttage, samt hvad vi kan gøre for at øge vores ydeevne under
kunstflyvning.
Effekterne
af
de
påvirkninger
som
en
kunstflyvningspilot udsættes for kan deles op i to
hovedkategorier: G-relaterede symptomer og rummelig
desorientering. Effekten på begge grupper er under
indflydelse af pilotens almene tilstand, hvilket vil sige
pilotens generelle modstandsdygtighed, samt hvordan
piloten har det i netop det tidsrum hvor han/hun flyver
kunstflyvning (“Pilotens dagsform”). Ovenstående er
igen under indflydelse af pilotens viden, erfaring,
holdninger - i figuren betegnet som Jeg’et.

Pilotens
dagsform
Je g'et

Grelaterede
symptomer

Figur 2.1

Væsentlige

Rummelig
desorientering

faktorer

vedr.

Det er således individuelle forskelle på hvor meget hver menneskets ydeevne og begrænsninger ved
enkelt piloter kan klare af fysiske belastninger, men der kunstflyvning
er i høj grad også forskel på hvad den enkelte pilot kan
klare fra dag til dag - og endog time til time. Dette gælder også for hvor store mentale
belastninger (f.eks. stress) vi kan klare.

2.1.
Pilotens dagsform
Lige som der skal udføres et dagligt tilsyn på et fly, og dette skal suppleres med en
kunstflyvningseftersyn (flyet tømmes for løsdele, støvsuges e.t.c.), skal man som pilot være ekstra
opmærksom på om man mentalt og fysisk er i en form der gør at man er parat til at udføre
kunstflyvning. Der stilles højere krav til en pilot der flyver kunstflyvning, end til en pilot der flyver
en time omkring vindposen.
En kunstflyvningspilot kommer ud til grænsen af hvad et menneske kan klare af G-påvirkninger
uden G-dragt eller anden form for beskyttelse. Samtidig stilles der høje krav til pilotens
reaktionstid og endelig til pilotens evne til at tænke klart og rationelt.
2.1.1.

I AM SAFE + E

Nedenstående tabel er en checkliste som alle piloter bør have i baghovedet inden de flyver. En
kunstflyvningspilot bør på grund af de øgede krav gennemgå listen ekstra kritisk.
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2.2.

Illness

Sygdom

Alcohol
Medication

Alkohol

Stress
Attitude
Fatigue
Emotion

Stress

Eating

Mad og drikke

Medicin

Holdning
Træthed
Sindsbevægelse

G-påvirkninger

Så længe vi opholder os indenfor jordens tyngdefelt, er vi påvirket af en gravitation, som kaldes
tyngdekraften. Det er den der giver os fornemmelse af vægt, og alle vores kropsfunktioner er
naturligvis tilpasset opholdet i dette tyngdefelt.
Ved enhver bevægelse vi foretager os i forhold til jorden,
har en accelererende kraft kaldet G-påvirkning været på
spil. Denne G-påvirkning kan opløses som komposanter i
længde-, tvær- og højderetningen. G-påvirkning i
længderetningen betegnes Gx, i tværretningen Gy og i
højderetningen Gz. Gx-påvirkninger opleves eksempelvis
i bilen, ved at vi trykker hårdt på bremsen og derved
presses frem i sikkerhedsselen. Under kunstflyvning er vi
ikke udsat for Gx-påvirkninger der nedsætter vor ydeevne.
Det samme gælder for Gy-påvirkninger. De opleves til
gengæld af racerkørere. Formel-1 kørere trækker ofte op
til 4-5 Gy i svingene, hvilket stiller store krav til deres
nakkemuskulatur.
Som
kunstflyvere er vores
kropsfunktioner kun begrænset af Gz-påvirkninger. Når vi
snakker om G-påvirkninger under flyvning, er det derfor
underforstået, at det er Gz-påvirkninger.

Gy

+ Gz

Gx

Gx
- Gz

Gy

Figur 2.2
Betegnelser
påvirkningernes retninger.

for

G-

Under normale omstændigheder presses vi ned i sædet af tyngdekraften på 1 G. Flyver vi derimod
inverteret, så vi hænger i selerne og blodet løber til hovedet, er påvirkningen -1 G. Retningen af den Gpåvirkning vi oplever, er altså afgørende for, om den betegnes positiv (+G) eller negativ (-G).
Størrelsen af G-påvirkningen, kan vi ændre ved konstant at ændre flyveretning, hvilket vil sige flyve i
kurver. Generelt gælder, at G-påvirkningen vokser med hastigheden og reduktion af radius i kurven.
Netop fordi vi kontant ændrer flyveretning og fart under kunstflyvning, er det vigtigt, at have et forhold
til, hvad vi kan tåle af G-påvirkninger. Når vi snakker om, hvad vi kan tåle af G, er det helt enkelt et
spørgsmål om at kende grænsen for, hvornår vi mister bevidstheden! Men det er ikke muligt at have et
forhold til, hvad man kan tåle, uden at have prøvet at trække mange G samt have et mål for, hvor stor
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en påvirkning man har været udsat for. Derfor er det et lovkrav, at der skal være installeret en G-måler
ved kunstflyvning. G-måleren har desværre den begrænsning, at den kun fortæller, hvad man
maksimalt har været udsat for. Nok så vigtig er indsættelsesraten (G/sek.) af G-påvirkningen, altså hvor
hurtigt vi har opbygget G-påvirkningen, da indsættelsesraten har stor betydning for den varighed, vi kan
tåle den opbyggede positive eller negative G-belastning. Lykkeligvis er visse kropsfunktioner påvirket
af tiltagende G-påvirkning. Ved at registrere disse ændringer i vores kropsfunktioner, kan vi opbygge
en erfaring med, hvad vi kan tåle.
Ved 2 G kan man mærke kinderne hænge, og armene er tunge. Ved 2½ - 3 G kan man ikke længere
løfte sig fra sædet. Ved 5-6 G kan man ikke løfte hovedet, hvis det er faldet frem eller ud til siden. Ved
8 G kan hverken arme eller ben løftes. Fingre kan dog bevæges ved højere G-belastninger.
Når kroppen bliver tungere som følge af G-påvirkningen, så bliver de indre organer og blodet
naturligvis også tungere. Blodet vil søge ned i kroppens nedre regioner. Det betyder at hjertet skal
pumpe kraftigere for at opretholde det samme blodtryk i hjernen. Samtidigt kan hjertet synke længere
ned i mellemgulvet, således at afstanden mellem hjerte og hjerne bliver større. Dette medfører ligeledes
et behov for at hjertet pumper kraftigere.
Synet påvirkes stærkt af høje G-påvirkninger, der får lov at virke i længere tid. +4½ G i 5 sekunder, vil
hos de fleste resultere i, at synsfeltet indsnævres og at man for gråsyn. Det vil sige at farverne
forsvinder. Fænomenet omtales ofte som "grey-out" eller ”tunnel-vision”. Samtidigt med grey-out kan
der forekomme hvide gnister eller stjerne i synsfeltet der kan minde om et fyrværkeri. Forklaringen på
synsforstyrrelserne er forholdsvis enkel.
Øjet har et indre tryk for at kunne holde den
runde form. Når blodtrykket falder, som følge af
G-påvirkning, vil øjets indre tryk have et højere
tryk, end de blodkar der fører iltet blod ind i øjet.
De blodkar der er længst væk og dermed også
tyndest, vil have det laveste blodtryk, og det er
derfor også dem der ophører med at virke først.
Derfor oplever piloten at synet gradvist forsvinder
i periferien og snævre sig ind. Grey-out kaldes
derfor også "tunnel-vision", da synsfeltet snævres
ind, så det minder om at kigge gennem en tunnel.
Denne tunnel effekt starter på et meget tidligt
tidspunkt, og piloten har på det tidspunkt hvor
han opdager effekten allerede tabt 75 % af
synsfeltet.

Figur 2.3
Øjet set igennem pupillen. Bemærk
hvordan blodkarrene bliver tyndere og tyndere.

Fastholdes den høje G-påvirkning i længere tid vil det medføre "blackout". Det betyder at man ikke
længere kan se, men man er ved fuld bevidsthed, hvor hørelse og mentale funktioner er bevaret. Uanset
G-påvirkningens størrelse, sker der ikke noget med synet i 5 sek., da et lille lager af ilt i nethinden først
skal bruges op. Efter 10 sekunder med uændret G-belastning, kan ske en bedring af synet, idet
kompenserende fysiologiske mekanismer sætter ind. Efter G-påvirkningens ophør er der ca. 5
sekunders restitutionstid.
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G-belastningen øges indtil personen er bevidstløs,
Øges G-belastning yderligere f.eks. + 6 G
hvorefter den reduceres til nomaltilstand.
efter blackout, indtræffer
+1G
"knockout", som omtales med
den engelske forkortelse GLOC (G induced Loss Of
Consciousness
BEVIDSTHED
BEVIDSTLØS
BEVIDSTHED
bevidsthedstab). De mentale
funktioner sætter ud, piloten er
Absolut
Relativ
uarbejdsdygtig
uarbejdsdygtig
bevidstløs og der kan opstå
ca. 15 sekunder
15 - 45 sekunder
kramper.
Ved
hurtigt
indsættende
høje
Gpåvirkninger kan G-LOC opstå
Totale periode for uarbejdsdygtighed: 30 - 60 sekunder
uden at blackout er indtruffet
som
forvarsel.
Ophører
Forløb for G-LOC
G-påvirkningen
vil Figur 2.4
bevidstheden komme igen
efter ca. 15 sekunder, efterfulgt af en periode på 15-45 sek. med forvirring og omtågethed. Denne
forvirrede og omtågede tilstand er så udpræget at piloten er ude af stand til at orientere sig og træffe
beslutninger. Piloten er ved bevidsthed, men uarbejdsdygtig.

Centrifugeforsøg har vist, at der er hukommelsestab for ca. 50 % af G-LOC tilfældene. Dette
hukommelsestab kan være så alvorligt at piloten ikke har været klar over at han har været besvimet, og
han derfor efterfølgende får den opfattelse af at han kan tåle højere G-belastninger end han reelt kan.
Efter G-LOC kan der optræde forskellige psykologiske reaktioner, omfattende desorientering,
upålidelighed, uro/angst, frygt, forlegenhed og en opgivende holdning.
Når piloten bliver bevidstløs, bliver kroppen øjeblikkeligt afslappet. Piloten mister grebet om pinden.
Da flyet er trimmet næsetungt, vil en flyvehastighed på 200 km/t ikke være urealistisk. Den periode
hvor piloten er uarbejdsdygtig (30 - 60 sek.) vil flyet således tilbagelægge mellem 1,5 og 3,5 km forhåbentlig i det vandrette plan - og ikke i det lodrette!
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I
figur
2.5
er
fænomenerne
anskueliggjort, for en gennemsnitspilot i
afslappet tilstand. Kortvarige påvirkninger
på 10-15 G, såsom stød ved en hård
landing, kan være ubehagelig, men det
giver ikke nødvendigvis nedsat ydeevne
og resulterer ikke i bevidsthedstab, som
vist i situation (A). Fastholdes derimod
den opbyggede belastning (situation B),
vil G-LOC (G Induced Loss of
Consciousness
bevidsthedstab)
indtræffe direkte efter 5-6 sekunder, uden
forvarsler. Ved moderat indsættelsesrate
på ½ G/sek., vil G-tolerance være lavest
(situation
C),
hvis
belastningsopbygningen fastholdes op til
ca. 5 G. Her vil der dog være synsforstyrrende forvarsler før G-LOC. Ved
lavere indsættelsesrate på 0,1 G/sek.
(situation
D),
indtræffer
synsforstyrrelserne 1-1½ G senere end
ved moderat indsættelsesrate.

G-belastning

11

Beskyttet
af iltreserver i
hjernen

10

G-LOC
Mistet bevidsthed
Besvimet

9
8
7
6

B

C

Visuelle symptomer

5

Black-out

4

D

Grey-out /
tunnelvision

3

Beskyttet af
hjerte/kar reflekser

2

A

1
0

5

10

15

20

25

Sekunder
Figur 2.5
Sammenhæng mellem G-belastning og tid, for en
pilot i afslappet tilstand.

figur 2.5 viser et gennemsnitlig forløb der fundet ved undersøgelser på et stort antal forsøgspersoner.
Den viser ikke at der kan være store individuelle forskelle. Der er tilfælde hvor G-LOC er indtrådt ved
kun 2 G, svarende til et 60 drej, medens andre har kunnet modstå helt op til 6,5 G.
Desværre findes der ingen illustrationer som figur 2.5 for negative G-tolerancer. Dette skyldes, at
undersøgelserne er foretaget af det amerikanske flyvevåben, hvor man ikke interessere sig for negative
G-belastninger. Årsagen er, at vi tåler langt lavere negative G-belastninger.
Det vil føre for vidt at gå i detaljer med en beskrivelse af de fysiologiske mekanismer, der udløses på
grund af positive G-påvirkninger, og som bevirker, at vi kan modstå en vis G-belastning. Kort fortalt
sker der det, at blodet presses ned i underlivet og benene, og hjertet synker også lidt. Det udløser et fald
i blodtrykket og dermed blodforsyningen (dvs. ilt) i både hjerte-, øje- og hjerneniveau. Nogle
blodtryksregulerende reflekser i vort kredsløb forsøger at rette op på den opståede afvigelse fra
normaltilstanden, og indtil en vis grænse, går det fint. Faktisk adskiller reguleringen sig ikke væsentligt
fra de mekanismer, der bevirker, at vi ikke besvimer når vi rejser os fra liggende stilling.
Tolerancen overfor negative G, er langt mindre end over for positive G. -l G giver trykken i hovedet, og
-2 til -3 G kan være direkte ubehagelige. Øjnene bliver blodskudte, og der kan komme
blodudtrædninger i øjenlåg og øjenslimhinde. Dette betegnes "red-out". Næseblod kan også
provokeres. Ved -4 til -5 G i mere end 5 sek. vil udløse G-LOC hos de fleste utrænede.
Ved negative G øges trykket i halskarrene, og tryksensorerne her vil udløse langsommere puls,
udvidelse af blodkar, nedsat pumpetryk fra hjertet og kan ved langvarige, høje negative G føre til et
regulært kredsløbskollaps. Påvirkningen er allerede til stede ved lave negative G og ved 2-3 negative G
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kan der optræde pauser i hjerteslagene. Det er helt ufarligt, men når negativ G-LOC indtræder, er
årsagen faktisk hjertestop.
Der er ingen større risiko for blødninger inde i hjerne eller øjnene, som følge af negative G, idet væsken
omkring hjernen også udsættes for det af G kræfterne udløste højere tryk. Men det tiltagende øgede
pres i venerne og den langsommere puls og lavere blodtryk, medfører at hjernens gennemblødning
nedsættes, og standser helt ved G-LOC. Det nedsatte blodomløb i hjernen tager lidt tid at regenerere,
derfor er tolerancen overfor positive G stærkt nedsat i tiden umiddelbart efter negative G.
Man skal derfor være påpasselig hvis man har fløjet længere tid på ryggen og pludselig trækker mange
positive G, f.eks. ved at trække flyet til normal stilling v.h.a. et halvt loop. Groft sagt kan man lægge de
negative G til de positive. Hvis man har “skubbet” -2 G på ryggen og trækker ud med +4 G, giver det
en difference på 6 G. Det fremgår tydeligt af figur 2.5, hvad der kan ske ved 6 G! Dette fænomen
kaldes for Push-Pull effekten.
2.2.1.

Teknikker til at modstå G-påvirkninger.

Der findes forskellige metoder til at øge tolerancetærsklen for G-belastninger. Nedenstående figur viser
hvor meget de forskellige metoder kan hæve tolerancetærsklen. Udgangspunktet er at en pilot kan
modstå 4,5 G i afslappet tilstand, inden G-LOC indtræder. Anvendes f.eks. en G-dragt, kan der lægges
1,5 - 2 G til de 4,5 G.
Standard - pilot afslappet og ubeskyttet
Sædehældning 30 (F 16)
Sædehældning 80 (ikke praktisk muligt)
Spændings- og vejrtrækningsteknikker (AGSM)
G-dragt

4,5 G
+1G
+ 10 G
+3G
+ 1,5 - 2,0 G

Tabel 2.1 Faktorer der kan øge resistensen overfor G.

Da vi ikke kan gøre noget ved sædets hældning og det ikke er praktisk muligt at anvende G-dragt i et
svævefly, må vi gøre brug af vejrtrækningsteknikkerne.
Menneskets G-tolerance er, som omtalt, afhængig af G-belastningens størrelse, varighed,
indsættelsesrate og retning, men ved brug af særlige kropsteknikker, er det muligt, at hæve
tolerancetærsklen for G-belastninger. Disse teknikker betegnes som AGSM (eng.: Anti G Straining
Measures) og består i sin enkelhed i nogle muskelspændings- og vejrtrækningsteknikker.
Simplest er blot at spænde alle større muskelgrupper hårdt på krop og lemmer. Det kan give en gevinst
på 1-2 G. Det hindrer blodet i at løbe alt for hurtigt fra hovedet, og holder blodtrykket oppe ved at holde
blodkarrene i musklerne sammentrukne.
Vejrtrækningsteknikken består i den såkaldte M-1 manøvre, hvor udåndingen blokeres delvis med et
lukket strubelåg, og presses derfor frem under hørlig hvæsen. Hvert 3-4 sekund løsnes for en hurtig
indånding. Rigtigt udført er gevinsten 1-2 G.
De nævnte ASGM teknikker er virksomme over for høje positive G-påvirkninger. Derimod findes der
ingen kendte teknikker over for negative G. Praksis viser dog, at man ved træning kan opbygge en
større tolerance over for både positive og negative G.
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Den tilbagelænede stilling i moderne svævefly er også en fordel, der giver en lille gevinst på 0,5 G i
forhold til opret siddestilling. Der er desuden en god ide, at have brystet skubbet frem af en hård pude i
ryggen, da det gør AGSM nemmere med lungerne luftfyldte.
2.2.2.

Positive og negative G-tolerancefaktorer

Det er selvsagt når vi er veloplagte, at vi kan modstå større G-påvirkninger. Derfor skal vi kende de
negative og positive tolerancefaktorer, som styrer vores oplagthed.
Træthed, søvnmangel, sygdom, medicin og alkohol, er alle nogle af de negative tolerancefaktorer, som
nedsætter G tolerancen. Et særligt forhold man skal være opmærksom på, er hyperventilation. Et
fænomen, som let optræder ved spænding og angst. Det har en særdeles kraftig negativ effekt. Faktisk
kan 1 G udløse G-LOC, hvis f.eks. en hyperventilerende person rejser sig fra liggende stilling. Årsagen
er, at hyperventilationen mindsker kuldioxidindholdet i blodet. Det udløser refleksmæssigt en
sammentrækning af hjernekarrene. De er derfor ikke "parate" til at deltage i den regulering, som kræves
ved positiv G-belastning. En tilsvarende negativ effekt har netop overstået negativ G-påvirkning.
Dehydrering (væskemangel) har også en negativ effekt., da dehydrering medfører et lavere
blodvolumen, og dermed også lavere blodtryk ved G-belastninger. Ved at drikke tilstrækkeligt med
vand inden der skal kunstflyves, forhindres ikke blot dehydrering, men maven fyldes også, hvilket også
har en positiv effekt.
G-belastninger er trættende. Uhyre trættende. Især hvis AGSM anvendes. Derfor er det fordelagtigt, at
opbygge positive tolerancefaktorer, hvor god fysisk træningstilstand er at foretrække. Men der skal
trænes rigtigt. Den ideelle optræning er styrketræning og opbygning af muskelmasse (anaerob træning).
Det er påvist at G-tolerancen kan øges med op til 53 % ved den rette anaerob træning. Ekstrem aerob
(iltkrævende) træning som maraton, viser sig erfaringsmæssigt at være uegnet. Den lave hvilepuls, der
følger deraf, medfører reelt negativ tolerance. Det faktisk ikke tilrådeligt, at personer med en hvilepuls
på under 55, dyrker kunstflyvning.
Hyppig udsættelse for G-belastninger øger også tolerancen. Dette betyder omvendt at hvis der ikke er
blevet fløjet i en længere periode med G-belastninger, reduceres tolerancen.
En fyldt mave giver også en positiv tolerance, med en gevinst på indtil 1 G. Årsagen er at mellemgulvet
stabiliseres og hjertet ikke synker ned. Det medfører at afstanden fra hjerte til øjne og hjerne holdes og
derved kræves mindre pumpetryk for at holde kredsløbet gående. Man bør dog også være påpasselig,
da spisning umiddelbart før flyvningen vil tiltrække blod til mavesækken, i forbindelse med fordøjelsen.
Det bedste råd er derfor at lade være med at flyve kunstflyvning på en tom mave, og sørg for at drikke
tilstrækkeligt med vand inden flyvningen.
Stress kan være en positiv tolerancefaktor, når det er stress, som udløses af positive stressorer, som
begejstring, spænding og forventning, om den kommende flyvning. Det er den positive stress, der
skærper vore sanser og koncentrationsevne. Ofte kan de være en god idé, at udføre en velkendt
manøvre, inden man kaster sig ud i de mindre kendte og sværere manøvrer. Det vil ofte skærpe den
positive stress.
De fysiske forhold i omgivelserne kan have negativ effekt. Høje temperaturer kan medføre varmestress,
der kraftigt reducerer koncentrationsevnen og gør, at vi ofte træffer forkerte beslutninger. Desuden vil
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en opvarmning af kroppen på blot 1 grad over normal legemstemperatur bevirke en nedsættelse på 3040 % i G-tolerance.

2.3.

Balance evnen

Under kunstflyvning udsætter vi vores balanceorganer for påvirkninger, der kan resultere i
desorientering. Det er specielt når hovedet bevæges meget, samtidig med at der manøvreres rundt med
flyet, at desorientering optræder. Under et spind f.eks., vil balanceorganerne i de indre øre efter 15-20
sek., indstille sig på, at spindet er normaltilstanden. Når spindet derefter afbrydes, vil balanceorganerne
i det indre øre signalere, at vi er på vej ud i en "unormal" flyvestilling, som kræver modkompensationer.
Hvis man derfor ikke stoler på sit syn alene, kan det resultere i, at man går i spind igen til den anden
side. Der er sket flere dødsulykker på denne konto, så fænomenet har fået det lidt morbide navn
“graveyard-spin”.
Den ultimative desorientering kaldes vertigo (Spatial desorientering), og dækker over en ubehagelig
svimmelhed, hvor man ikke længere kan fastholde et referencepunkt. Alt synes at sejle rundt. Ubehaget
kan være så kraftigt, at man får opkastninger. Det kaldes lidt spøgefuldt for green-out. Svimmelheden
er midlertidig, men det tager tid at få balancen regenereret igen. De bedste modforholdsregler mod
desorientering og vertigo er træning, og flyvning i klart vejr med skarp horisont og tydelige
referencepunkter.

2.4.

Den mentale ydeevne og begrænsning

Der er naturligvis vigtigt, at vi kan modstå de fysiske påvirkninger ved kunstflyvning, og det kræver
selvsagt en vis instrueret færdighed, erfaring og viden om kunstflyvning, inden kaster sig ud i denne
disciplin. At dette ikke altid respekteres, viser en hændelse i Sverige, hvor man for nogle år siden
oplevede den klassiske fejl, som ukyndige piloter begår, når de på egen hånd eksperimenterer med
kunstflyvning. I et forsøg på at lave en rulning kom flyet (en Grob Acro) om på ryggen med næsen
pegende langt ned under horisonten. Det resulterede naturligvis i at flyet accelerer (og det går stærkt!).
Da piloterne ikke tidligere havde lavet et rul, vidste de ikke, at situationen kun kunne reddes ved trykke
pinden frem, med mange negative G til følge. Det er ubehageligt når man ikke har prøvet det før. Så i
stedet valgte piloterne at trække flyet ud i gennem et halvt loop, med den katastrofale følge, at flyet
accelererede til langt over 300 km/t. Begge piloter kunne godt se hvor det bar hen, og de trak begge
med al kraft tilbage i pinden. Resultatet blev udover overspeedning af flyet, et knækket haleplan, på
grund af den kraftige G-påvirkning. Haleplanet forblev dog på halefinnen og højderoret virkede fortsat.
Det blev deres redning. Piloterne berettede at de begge havde fået blackout, og hele historien bliver
ikke ringere af, at udretningen skete få meter over jorden!
Hændelsen viser tydeligt, at piloterne ikke havde de fundamentale kundskaber om kunstflyvning i
orden. Men det interessante spørgsmål er, hvad der fik dem til at prøve. For at forstå dette, er det
nødvendigt at vide, hvad det er, som styre vores adfærd.
Vi er alle i besiddelse af et superego, et ego og har behov som kan eller skal dækkes.
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Superego’et repræsenterer vores holdninger, meninger og dermed de indbyggede reflekser der gør at vi
kan svare eller reagere uden at vi tænker over det. Det er vel at mærke reflekser der bygger på hvordan
vi tror/mener at svaret eller reaktionen bør være.
Egoet er vores kundskaber og evne til at tænke. Egoet repræsenterer altså det fornuftige i os. Den
konkrete viden vi har på baggrund af hårde fakta, og evnen til at analyserer og tænke rationelt.
Det er sammenspillet mellem dem og vore behov, som styrer vores adfærd, og dermed hvordan vi
handler og omverdenen oplever os. Det er vigtigt at være opmærksomme på vores adfærd, da
dominansen af superego'et (meninger/holdninger) og mangler i egoet (rationelt tænkende) samt
forstyrrelser i behovene, er afgørende for vores evne til at udføre kunstflyvning.
2.4.1.

Behov:

Vores hjerne er indrettet sådan, at uanset antallet af stimuli kan den kun behandle et enkelt sanseindtryk
ad gangen. Det er dominansen af det enkelte sanseindtryk, der er afgørende for hvad vi finder vigtigst
og dermed koncentrere os om. Eller sagt på en anden måde; Det er sanseindtrykkene som styre vores
behov, og disse behov bliver prioriteret i en bestemt rækkefølge hos os alle. (Se Tabel 2.3) De
rationelle behov, som mæthed og søvn, samt tryghedsbehovet er begge nødvendighedsbehov, som skal
være dækket, inden vi oplever lystbehovene for at trives, præsterer og udvikling. Lysten til at lære og
udføre kunstflyvning oplever vi, når vi har et præstationsbehov.
Da kunstflyvning kræver vores fulde koncentration, er det vigtigt, at de rationelle behov ikke sætter ind
og giver trang til mad, søvn, toiletbesøg eller lignende. Stress på arbejdet, problemer med familielivet,
dårlig økonomi eller manglende selvtillid må heller ikke påvirke vores tryghed. Uoverensstemmelser
med arbejdskolleger eller vennerne i klubben gør, at vi ikke trives og kan give problemer med
koncentrationsevnen.
2.4.2.

Superego'et:

Superego'et er karakteriseret ved vores holdninger, og er den del af os, som betegner vores persontype.
Vi kender alle betegnelser som stilfærdig, udfarende eller sympatisk. Problemet med superego'et er, at
det kan være så dominerende, at det går ud over egoet og dermed evnen til at tænke sig om. Ligeledes
kan kundskaberne være mangelfulde, som følge af et dominerende superego, hvis man har for vane at
prøve sig frem uagtet konsekvenserne.
Personer med et stærkt dominerende superego vil typisk ikke have forstået og accepteret dette. Derfor
er det omgivelsernes pligt at gribe ind over for potentielle kunstflyvningspiloter, som enten er meget
antiautoritære eller meget autoritære, impulsive, "usårlige" eller macho.

Type:
Macho

Adfærd:
"Jeg kan bare det der!"

Anti-Autoritær

"Ingen skal fortælle mig noget"

Resignerende

"Det går nok alt sammen"
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Han satser ofte mere end kvalifikationerne
rækker til.
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lærdom.
Kan ikke selv lide at træffe beslutninger.
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Impulsiv

"Så gør vi noget nyt"

Usårlig

"Det sker ikke for mig"

Træffer beslutninger uden at analysere og
tænke over konsekvenserne.
Er overbevist om at det aldrig vil gå ud
over ham selv.

Tabel 2.2 Persontyper og adfærd.

Vores superego kan til en hvis grad også undertrykke vore behov, selv om et eller flere af behovene har
meldt sig. Behovet kan imidlertid blive så påtrængende, at end ikke vores superego kan undertrykke
behovet. Vi giver derfor efter, men hvor og hvordan, er styret af egoet og superego'et.
2.4.3.

Ego:

Vores ego er karakteriseret ved kundskaber og evnen til at tænke. Det er selvsagt nødvendigt med et
stort ego for at kunstflyve. Her er det måske på sin plads at indskyde, at et stort ego ofte sættes lig en
irriterende selvtillid, og den relation er forkert. Selvtillid er et tryghedsbehov.
Problemet med egoet er, at det er klemt inde mellem behov og superego'et. Forestil dig at den totale
bredde af nedenstående tabel er konstant. Forstærkes vores behov eller har vi et dominerende super
ego, så indsnævres vores ego. Dette medfører typisk at det evnen til at tænke, som først påvirkes i
negativ retning. Bliver behovene og superegoet for store, medfører det altså at der bliver mindre plads
til "fornuften".
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Superego

Superego
Holdninger
- Normer
- Regler
- Vaner
- Indstilling

Behov

Tænke
- Analysere
- Kombinere
- Vurdere
- Beslutte
- Dømmekraft

Ego
Kundskaber
- Viden
- Færdigheder
- Erfaring

Behov
Prioritet
1. Rationelle
2. Tryghed/Tillid
3. Trivsel
4. Præstation
5. Udvikling

Tabel 2.3 Forholdet mellem superego, ego og behov.

Vender vi kort tilbage til hændelsen med vores venner, som eksperimenterede med rulning, kan vi nu
se, at det stod helt galt til med egoet. Enten fordi egoet var fortrængt af et stort præstationsbehov, eller
som følge af et dominerende superego.
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3. Flyets Ydeevne og Begrænsninger
Da svæveflyvningen begyndte at udvikle sig fra hjemmebyggede pioner fly til mere avancerede og
frem for alt flere typer, opstod behovet for normer for at tilfredsstille kravene til sikkerhed fra
myndighedernes side.
Ved udførelse af kunstflyvning har disse konstruktionsnormer stor betydning, idet det er flyenes
operationelle begrænsninger som f.eks. maksimalt tilladte hastighed og G-belastning, der afgør
hvilke manøvrer flyene kan tillades at udføre. Modsat strækflyvning hvor det oftest kun er de
tilladte hastigheder der sætter grænser, belastes svævefly under udførelse af kunstflyvning oftere
helt op til de fastsatte grænser. Det er derfor vigtigt at forstå disse belastnings grænser og
baggrunden for dem.
3.1.

Klassificering af svævefly.

De første konstruktionsbestemmelser for svævefly blev fastlagt i Tyskland, de såkaldte BVS (Bau
Vorschrift für Segelflugzeug), efter hvilke de fleste ældre svævefly er konstrueret. BVS tillader
+4 og -2 G belastning og har sikkerhedsfaktor 2 i normalklassen.
Senere blev BVS erstattet af de såkaldte LFS (Lufttüchtigkeits Forderungen für Segelflugzeug),
der efterhånden blev udvidet til motorsvævere og blev til LFSM. Mange moderne svævefly som
f.eks. ASK 21, er konstruerede efter disse. LFSM har to klasser, Utility og Aerobatic, hvor Utility
tillader (såfremt fabrikanten afprøver og godkender) begrænset kunstflyvning med angivne
manøvrer som spind, loop, stall-turn, lazy eight og chandelle.
Højest tilladte belastning i LFSM Utility klassen er:
VA1 : +5,3 G og
VNE2: +4,0 G og

-2,65 G, og
-1,5 G

og i LFSM Aerobatic klassen
VA:
VNE:

1
2

+6,5 G og
+5,3 G og

-4,0 G, og
-3,0 G

Manøvrehastighed
Never Exeed Speed = Maks. hastighed i rolig luft.
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Figur 3.1 Belastningsdiagram. Eksemplet er et fly godkendt efter LFSM Utility klassen.

LFSM er blevet erstattet af JAR-22 (Joint Airworthiness Requirements 22), som stort set er i
overensstemmelse med LFSM. Den væsentligste forskel er den maksimale belastning i
Aerobaticklassen, som er +7,0 G og -5,0 G både ved VA og VNE.
BVS
Type
Sikkerhedsfaktor
A: VA Pos.
D: VA Neg.
B: VNE Pos.
C: VNE Pos.

2,0
+ 4,0
- 2,0

Utility
1,5
+ 5,3
- 2,65
+ 4,0
- 1,5

LFSM
Aerobatic
1,5
+ 6,5
- 4,0
+ 5,3
- 3,0

Utility
1,5
+ 5,3
- 2,65
+ 4,0
- 1,5

JAR-22
Aerobatic
1,5
+ 7,0
- 5,0
+ 7,0
- 5,0

Tabel 3.1 Oversigt over forskellige standarder og deres belastningskategorier. Se Figur 3.1 for placering af punkter
A - D.

Yderligere en konstruktionsstandard er OSTIVAR (Organisation Scientifique et Technique
Internationale du Vol a Voile Airworthiness Requierement). Denne standard blev tidligere
anvendt i østlandene.
Angivelse af hvilke manøvrer og driftsbegrænsninger der er gældende for et givet fly, kan ses i
flyets luftdygtighedsbevis. For nyere fly gælder det ofte omkring driftsgrænser, at der i
luftdygtighedsbeviset henvises til flyets godkendte håndbog. Det er her vigtigt at kontrollere alle
relevante data, idet tilladte manøvrer kan afhænge flyets startvægt. Den tosædede Blanik er f.eks.
kun godkendt til rygflyvning fløjet ensædet!
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3.2.

3.2.1.

Driftbegrænsninger og konstruktionsbegreber.
Driftsbegrænsninger

Som det efterfølgende vil blive vist er de to afgørende størrelser ved fastlæggelse af flyets
driftsbegrænsninger flyvehastighed og lastfaktoren, også kaldet G-belastningen.
Lastfaktoren (n) defineres som:

n = løftekraften / tyngdekraften

svarende til at hvis en vinge giver en opdrift på 1500 kg (15 kN) og flyet inkl. pilot vejer 300 kg,
vil lastfaktorer være 1500/300 = 5, eller 5 G. Piloten vil føle det som om kroppen vejer 5 gange så
meget som normalt. Ved 0 G vil det føles som om man er vægtløs.
Der skelnes mellem maksimal tilladelig lastfaktor og brudlastfaktor. Brudlastfaktoren er den
belastning ved hvilken man kan forvente et brud. Maksimal tilladelig lastfaktor er en belastning
som giver en acceptabel sikkerhedsmargin til brudlast-faktoren.
nmax * sikkerhedsfaktor = brudlastfaktor
Sikkerhedsfaktor ved belastning er for moderne konstruktioner normalt 1,5. Dvs. at flyet skal
kunne tåle en belastning på 50 % over det tilladte inden et vinge- og/eller andet brud indtræffer.
Over nmax risikerer man dog altid blivende strukturelle skader. Sikkerhedsfaktoren skal desuden
tage højde for at der kan være variationer i materialet brugt til fremstillingen og variationer i selve
fremstillingsprocessen, samt ældning. Der findes altså kun en minimal margin for fejltagelser.
Maksimal tilladt belastning skal altid respekteres med en vis margin. Belastningen øges hurtigere
end man er klar over, og man skal altid regne med et bidrag fra turbulens, idet belastninger er
additive, f.eks.:

Stejlt sving
Krængerorsudslag
Vindstød 2 m/s

+3 G
+1 G
+1 G
----5 G = risikabelt tæt på overbelastning !

Større belastning eller kraftigere vindstød (f.eks. termik) kan således hurtigt medføre at flyet
overbelastes.

3.2.2.

Hastigheder.

Det er vigtigt at kende de forskellige definitioner på hastigheder. Herved er det lettere at få
overblik over hvorledes et flys begrænsninger skal tolkes.
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VA - Manøvrehastighed.
Den højest tilladte hastighed hvor det er tilladt at give fulde rorudslag. Som det ses på belastnings
diagrammet (Figur 3.1) så begrænser den maksimalt mulige lastfaktor (G-belastning)
belastningen op til manøvrehastigheden. Fulde rorudslag under manøvrehastigheden medfører
altså kun at flyet staller. Kombinere man udslag fra flere ror på samme tid, kan de akkumulerede
kræfter (bøjning, vridning m.m.) overstige det tilladte - selv under VA. Fuldt rorudslag må derfor
kun gives, hvis der anvendes et ror ad gangen. Over manøvrehastigheden kan man imidlertid
overbelaste flyet, og man må derfor højest give 1/3 af fulde rorudslag et ror ad gangen. To eller
flere ror samtidig kan medføre overbelastning også ved små rorudslag, altså: undgå krægeror ved
hårde udretning med højderor.
I det hele taget skal man ved flyvning ved og over manøvrehastigheden være meget forsigtig med
rorene. Hold om pinden med begge hænder og undgå hurtige og kontante rorudslag, specielt idet
flyet i forhold til de fleste konstruktionsnormer tåler mindre belastninger med øget hastighed.
VB - Maksimal tilladt hastighed i turbulent vejr.
LFSM har to forskellige definitioner på turbulens. Op til V B skal flyet kunne tåle vertikale
vindstød op til +/- 15 m/s, men derover kun +/- 7,5 m/s.
I praksis er bølgerotorer, luftbevægelser i store cumulunimbus skyer, ortografisk bestemte
luftbevægelser og kraftig termik at betragte som turbulens i denne sammenhæng. V B må ikke
være lavere ind VA.
VNE - Never Exeed Speed
Denne hastighed er i ordets simple betydning den hastighed som aldrig må overskrides. V NE må
højest være 0,95 * VD. VD er den hastighed som flyet er konstrueret til. 95 % af hastigheden i
området omkring 250 km/t giver en sikkerhedsmarginal på ca. 10 km/t. Dette er det mindste der
kræves for at kompensere for fejlvisning på fartmåleren og fejl fra piloten. V NE må derfor aldrig
overskrides! Som regel er VNE den samme for både retvendt og rygflyvning. Dette er dog ikke
altid tilfældet. F.eks. er VNE for positive belastninger på en Puchacz 215 km/t, medens den for
negative belastninger er på kun 180 km/t!

3.2.3.

Teoretiske hastigheder og konstruktionsbegreber.

VD - Design Speed.
VD er den maksimale hastighed som konstruktøren har beregnet og dermed dimensioneret flyets
dele ud fra. Det er altså ikke en virkelig fløjet hastighed.
Det kan være interessant hvorledes VD beregnes. I aerobatic klassen er
VD = 3,5 * W/S + 200 km/t
og i utility klassen
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V D = 18 • 3

W
1
•
S C D min

VDF - Demonstrated diving speed.
Den hastighed som er opnået ved prøveflyvning under typeafprøvningen. Dvs. den hastighed som
fabrikkens prøveflyvningspilot har anset for sikkert for sig selv at flyve, og ikke at forveksle med
VNE. Det er sket at prototyper har fået blivende skader eller er brudt sammen i luften under
prøveflyvningerne, så marginalerne er ikke overdrevne.
VDF skal være lig med eller mindre end VD.
VS - Laveste stall-hastighed.
Det vil sige den laveste hastighed ved hvilken flyet staller ved en belastning på 1 G. Som det
senere vises i aerodynamikken er det langt fra den eneste stall-hastighed. Stall kan ske ved alle
hastigheder fra nær nul til manøvrehastighed, dette afhænger af belastning og indfaldsvinkel.
3.2.4.

Oversigt

Driftbegrænsninger. (Operational Limits)
nmax

Max lastfaktor

Maksimalt tilladte G belastning

VA

Manøvrehastighed

Højest tilladte hastighed hvor der må
anvendes fulde rorudslag, et ror ad
gangen.

VB

Max hastighed i urolig luft

Højest tilladte hastighed hvor der kan
forventes vertikale luftbevægelser som
følge af mekanisk eller termisk turbulens.

VNE

Never exeed speed

Højest tilladte hastighed.

VD

Design speed

Konstruktionsmæssigt maksimal hastighed.

VDF

Demonstrated flight diving speed

Den højest opnåede
prøveflyvning.

VS
L
D
CL
CD
n
G

Stall-hastighed ved 1 G
Opdriften (lift)
Modstanden (drag)
Opdriftskoefficient
Modstandskoefficienten
Lastfaktor
Belastning

S

Vingeareal
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q

W

q = 1/2 *  * V2

Dynamisk tryk
Luftdensitet (kg/m3)
Flyvevægt

Samtlige hastigheder er IAS (Indicated Air Speed), dvs. den fart som fartmåleren viser. Det er
vigtigt at vide at den sande hastighed TAS (True Air Speed) i stor højde er større end IAS. Ved
udførelse af kunstflyvning i meget stor højde skal man derfor være opmærksom på at flyets
hastighedsgrænser i forhold til fartmåler visningen er lavere.
3.3.

Styrkelære og sikkerhed.

Formålet med dette kapitel er, i store træk, at give læseren viden om svæveflyets konstruktion,
samt at give forståelse hvorfor det ser ud som det gør og hvordan man bør håndtere det i
forbindelse med kunstflyvning.
Få svævefly er bygget specielt med henblik på kunstflyvning. De fleste er primært bygget for at
give gode præstationer ved strækflyvning og er i bedste fald et kompromis mellem præstationer,
flyveegenskaber og styrke.
Af typer udviklet med kunstflyvning som primær er f.eks. Lo 100, Salto, Swift S1 og MDM-1
Fox.
Typer der præsenteres som værende specielt anvendelige for kunstflyvning med diverse tilføjelser
til typebetegnelsen som f.eks. "Acro", A eller Trainer er oftest blot forstærkede standardmodeller.
Dette medfører en del uønskede egenskaber set ud fra kunstflyvnings synspunkt, f.eks. den lave
modstandskoefficient der giver en meget hurtig acceleration mod høj hastighed. Det er svært at
opnå tilstrækkeligt høj styrke i vinger med et tyndt profil og højt sideforhold, det asymmetriske
vingeprofil er ineffektiv ved rygflyvning m.m.
Nedenstående figur illustrer med fire eksempler tydeligt sammenhængen mellem kravene til et
flys belastningsgrænser og de manøvre de må udføre.
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Figur 3.2 Fire eksempler på belastningsdiagrammer. Ka 8 B: ikke godkendt til kunstflyvning, SF 34: godkendt til
positive manøvre, Puchacz: godkendt til positive manøvre, samt rul og rygflyvning, Acro: fuldt kunstflyvningsdygtigt.

Et belastningsdiagram afslører dog ikke alt. En ASK 21 må f.eks. belastes med +6,5/-4,0 ved VA,
men må ikke udføre flickmanøvre, hvilket f.eks. den "svagere" Puchacz må. Der er altså en række
faktorer der indvirker på hvad flyene kan udsættes for.
3.3.1.

Generelt.

Belastningerne optræder i form af trykbelastning, trækbelastning, forskydning og vridning
(torsion).
Alle dele i flyet skal være dimensionerede til at klare definerede krav til styrke. Belastningerne kan
være betydelige i forbindelse med turbulens, termik og kunstflyvning.
Et problem er materialeudmattelse, som optræder gradvist og efter lang tid. Derfor er en del fly
gangtidsbegrænsede, afhængig af hvilket anvendelsesområde de har.
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Et materiale som anvendes til at bygge fly med skal være tilstrækkeligt stærkt til at klare høj
belastning uden brud, elastisk for at klare en vis deformation uden blivende skader og derved
optage og udjævne hurtige lastveksler, samt let for at holde vægten nede.
I flysammenhæng anvendes træ, armeret plast og metal. Træ er et udmærket materiale, stærkt og
let bearbejdeligt, men har dog visse ulemper. Det er følsomt for fugt og mug angreb og kræver
nogen vedligeholdelse. For at øge styrken lamineres træet sammen til bjælker og finer.
Moderne svævefly bygges næsten udelukkende i epoxyplast, med armering af glasfiber, kulfiber
eller aramidfiber. Kulfiber og aramid er kendetegnet ved at være lige så stærkt som glas, men
have meget højere stivhed og lavere vægt, hvilket specielt udnyttes i svævefly med stor
spændvidde, for at reducere vingens bøjning under belastning.
Metal er kun anvendt til få svævefly konstruktioner, foruden i form at detaljer i styresystem,
vingebeslag, understel og lign. Der kendes typer som de amerikanske Schweizer-typer, Blanik og
Pilatus B-4. Disse er bygget i forskellige former for aluminium der er let, stærkt og stift, men
følsomt mod udmattelse og vanskeligt at formgive.
En metaldetalje der udsættes for overbelastning resulterer i første omgang i flydning 3, som giver
blivende deformationer.
3.3.2.

Flykroppen.

Flykroppen på ældre svævefly er ofte udført som en gitterkonstruktion af tyndvæggede stålrør,
beklædt med f.eks. lærred. Dette giver konstruktion der er meget stærk ved retvinklede
påvirkninger, men som har dårlig vridningsstivhed om længdeaksen. Bedre er trækonstruktioner
af finerbeklædte træspanter (f.eks. Ka 6), her virker kroppen som et rør med høj vridningsstivhed.
Moderne glas- og kulfiberfly er forholdsvis vridningsstive, men er pga. den normale konstruktion
med T-hale, hvor haleplanet er placeret ovenpå et ofte højt og slankt sideror, følsomme over
kraftig siderorspåvirkning og massekræfter fra haleplanet. Dette ses ofte i forbindelse med ground
loop, hvor opbremsningen af rotationen ofte bevirker at massekræfterne fra haleplanet fører til
beskadigelser ved bagkroppen eller foden af sideroret.
Af samme grund er kun meget få svævefly godkendt til flick-rul og lignende accelererede
manøvrer. En "½ Adam" er f.eks. et halvt flick-rul. Det skal udtrykkeligt stå i flyets
instruktionsbog at flyet er tilladt til flickmanøvre. Et relativt stærkt fly som ASK 21 er, som før
nævnt, ikke godkendt til flickmanøvre.
Vingens indfæstning i kroppen er af vital betydning. Den skal optage belastninger fra vinger og
haleplan/sideror som ofte arbejder imod hinanden, og bære flykroppen der kan "veje" adskillige
hundrede kg ved en belastning på nogle få G. Denne skal altid være kraftigt dimensioneret og man
må ikke negligere nogen som helst tegn på defekter som opdages her. Det samme gælder
haleplanet og finnens indfæstning.
Flydning: Hvis man bøjer en metalgaffel svagt, vil den vende tilbage til sin oprindelige form. Bøjer man den for
kraftigt vil den fortsætte med at være bøjet - materialet har været udsat for flydning. Hvis belastningen øges
yderligere indtræffer der brud.
3
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3.3.3.

Vingerne.

Bøjningslasten på vingerne optages primært af
hovedbjælken. Bjælken består normalt af to flanger, der
fastholdes med en vis afstand af en såkaldt "web" eller
kropplade. På ældre fly er bjælken opbygget af
lamellimet træ, og på moderne fiberforstærkede fly i glas
eller kulfiberforstærket epoxy. På metalfly er både
bjælke og vingeskal udført i aluminium.

Figur 3.3 Tre forskellige varianter af
hovedbjælker.

For at optage vridningskræfterne i vingen er forkanten på træfly opbygget som et lukket profil
sammen med hovedbjælken. Dette virker som et rør der er meget vridningsstabilt - røret kaldes
torsions næsen. På fiberforstærkede fly er hele vingeprofilet som regel et lukket tværsnit
bestående af en bulingsstiv sandwich, med stor vridnings-styrke.
Hovedbjælke

Lærredsbeklædning
Krydsfiner skal
Torsionsnæse

Figur 3.4 Tværsnit af et vingeprofil fra et træfly (Morelli M-100 S).

Ser man på et udsnit af en hovedbjælke som udsættes for belastning, ser man at den øverste del af
bjælken udsættes for trykkræfter og den nederste del for trækkræfter. Idet de fleste materialer tåler
trækbelastning bedre end tryk, kan man dimensionere den nederste flange en smule mindre end
den øverste. Dette giver problemer ved kunstflyvning hvor flyet udsættes for negative laster. Bl.a.
derfor tåler flyene mindre belastning negativt end positivt.

Tryk

Træk
Figur 3.5 Ved bøjning af en hovedbjælke (figuren til venstre), opstår der tryk på oversiden og træk på undersiden. Da
fiberforstærkede hovedbjælker bedre tåler træk end tryk kan en hovedbjælke på et normalt svævefly udføres med en
svagere "liste" på undersiden, end på oversiden (figuren til højre).
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Hvis en vinge af glasfiber overbelastes, vil der oftest ske det at der opstår "buckling", hvilket
betyder at materialet presses så meget sammen på oversiden af vingen, at skallen river sig fra, og
der opstår bølger på oversiden. Ved at bøje en skumgummi svamp kan man se de samme bølger.
3.3.4.

Rorene

Rorene stiller store krav til konstruktion og udformning, da de skal være lette, stærke og
velafbalanceret. I kunstflyvnings sammenhæng, hvor flyet udsættes for kraftig påvirkning af
rorene ved høj hastighed, kan risikoen for flutter være stor. Det er derfor vigtigt at rorene er
afbalanceret korrekt. Rorene kan komme ud af balance som følge af reparation, omlakering eller
skader.
Rorenes svageste punkt vil ofte være de klejne beslag til fastgørelsen, hvilket også er årsagen til at
kun få fly er godkendt til haleglidning.

3.3.5.

G-belastninger og brug af krængeror.

Som nævnt under afsnit 3.2.2 Hastigheder., må der op til maksimal manøvrehastighed anvendes
fuldt højderors udslag. Det er de færreste figurer der kræver brug af krængeror kombineret med
større G påvirkning, men f.eks. tønderul og kløverblad er eksempler her på. For fly der er
godkendt i henhold til JAR22 standarden, er der specificeret krav til hvor mange G flyet som
minimum skal kunne trække ved samtidigt brug af krængeror. Det skal understreges at disse
bestemmelser kun gælder for fly der er godkendt i henhold til JAR22.
VA Manøvrehastighed
JAR22.349 specificerer at det tilladte antal G ved manøvrehastigheden ikke må reduceres med
mere end 1/3, ved samtidig brug af fuldt krængerorsudslag ved hastigheder til og med V A. Hvis et
fly f.eks. maksimalt må trække 6 G ved VA, så betyder JAR22.349 at hvis der anvendes fuldt
krængerorsudslag ved VA, så skal flyet minimum være godkendt til at kunne trække 4 G samtidigt
med det fulde krængerorsudslag.
VNE Never Exceed Speed
JAR22.455 specificerer at G belastningen ikke må reduceres med mere end 1/3 ved VNE ved
samtidig brug af krængerorsudslag op til 1/3 af fuldt udslag. Hvis flyet således er godkendt til 6 G
ved VNE, skal flyet således være godkendt til at kunne trække 4 G ved samtidig brug af op til 1/3 af
fuldt krængerorsudslag.
Figur 3.6 og Figur 3.7 viser hvordan disse retningslinier kan indtegnes i flyets belastningsdiagram
for henholdsvis ASK-21 og Puchacz. Det må understreges at indtegningen i ASK-21’ens diagram
kun er for at illustrere hvordan bestemmelserne skal tolkes, da ASK-21 er godkendt i henhold til
LFSM og ikke JAR22.

3.3.6.

G-belastninger og brug af luftbremser

JAR22.345 specificerer at den maksimale tilladte G-belastning ikke må reduceres til mindre end
3,5 G
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Se også afsnit 3.6.7 Flyvning med høj hastighed, Figur 3.16 Opdriftsfordeling ved anvendelse af
luftbremser.
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Figur 3.6 Belastningsdiagram for ASK-21. Begrænsningerne for krængerorene er i henhold til JAR22. Flyet er ikke
godkendt i henhold til JAR22, så krængerorsbelastninger er kun for at illustrere tolkningen af JAR reglerne. Det
samme gælder med angivelse af brug af luftbremser, men her er der et sammenfald mellem JAR22 og flyets
godkendelse.
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Figur 3.7 Belastningsdiagram for Puchacz. Puchacz er godkendt i.h.t. JAR22.
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3.4.

Faldskærme og udrustning af fly

3.4.1.

Faldskærme og nødudspring.

Det er ifølge bestemmelserne for luftfart et krav at der medbringes faldskærm under udførelse af
kunstflyvning. Dette er ikke i sig selv en sikkerhed for at redde sig ud af en nødsituation som
følge af f.eks. overbelastning af flyet, og det er vigtigt at en eventuel brug af faldskærm altid
indgår i den mentale forberedelse før en flyvning.
For at man kan stole på en faldskærm er det vigtigt at denne behandles korrekt. Herunder hører
omhyggelig opbevaring når den ikke bruges, dvs. ikke i en fugtig hangar hele vinterhalvåret, at
den ompakkes regelmæssigt og at man i øvrigt sætter sig grundigt ind i hvorledes den udløses.
Det kan være en god ide f.eks. i forbindelse med ompakning at tage faldskærmen på og udløse
den som man ville gøre i forbindelse med et udspring. Herved kender man placeringen af
udløserhåndtaget, den nødvendige kraft, der ofte er overraskende stor, og den retning som
udløserhåndtaget skal trækkes i.
Ligesom det er vigtigt at kende faldskærmens funktion skal man kende proceduren for
nødudspring. Det bør være et fast punkt under cockpit check, at man gennemtænker rækkefølgen
af handlinger samt den nøjagtige placering af de enkelte greb og håndtag til f.eks. nødafkast af
hood. Man kan med fordel prøve proceduren nogle gange ved at en eller flere kammerater løfter
hood'en fri når der trækkes i nødafkastet.
3.4.2.

Seler og fastspænding.

Selerne i flyet kan bestå af 4 eller 5 punkt seler, med 2 skulder- 2 lænde- og evt. en skridt-sele. 5
punkt seler er ikke et krav for at udføre kunstflyvning, men er ofte en god hjælp til at fastholde de
øvrige seler i korrekt position under varierende belastninger, uden at disse behøves at spændes
urimeligt hårdt.
Ved kunstflyvning vil man under udførelse af alle manøvrer med negativ belastning hænge med
sin egen vægt, gange en eventuel lastfaktor, i selerne. Dette fører til store belastninger af seler og
låsemekanisme og i den forbindelse skal følgende ting iagttages:
Selerne:

skal være uden flossede kanter og løse tråde. Alle ender skal være forsvarligt
sikrede mod at glide ud af evt. beslag. Ved flyvning med stor negative
påvirkninger kan det være en fordel at have en pude under skulderselerne for
at disse ikke gnaver på skulderen.

Beslag:

skal være korrekt fastgjort uden manglende eller løse splitter. Dette checkes
altid før flyvning.

Låsemekanisme:

skal være enkel og entydig at åbne i tilfælde af en nødsituation. Samtidig skal
den være sikret mod en evt. utilsigtet udløsning hvis f.eks. et ærme eller lign.
hænger fast i mekanismen. En utilsigtet åbning af låsemekanismen vil have
fatale konsekvenser under f.eks. rygflyvning.
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Låsemekanismer med f.eks. en skive der drejes eller en lille arm der løftes er
lettere at udløse utilsigtet, end den mere simple type med en stor split, der
skubbes på tværs gennem et beslag og derved låser alle seler.
Under udførelse af kunstflyvning er det vigtigt at alle seler er spændt, således man ikke kan
"rutsje" rundt i sædet. Det kan ofte være en fordel at have en kammerat til at hjælpe med at
spænde selerne, idet det kan være vanskeligt at spænde dem tilstrækkeligt stramt når man først
sidder i flyet.
Tåremme er ofte en god hjælp under manøvrer med negativ belastning. Det er oftest blot en
læderrem der er fastgjort på siderorspedalerne, og som ikke er strammere end at foden let tages
ind og ud.
3.4.3.

Instrumenter.

Ved udførelse af kunstflyvning er det normalt et krav at der
medføres G-måler. Dette sikrer at piloten kan se hvis der
utilsigtet er sket en overbelastning af flyet, idet de fleste Gmålere har slæbevisere, der bliver stående på den største
værdi indtil instrumentet nulstilles af piloten. Endvidere giver
den piloten en meget vigtig information om en enkelt
manøvres udførelse, dvs. om der blev fløjet med større eller
mindre G-belastning end normalt i en given situation. I fly
med god siddekomfort kan det endvidere være svært at
erkende den konkrete G-belastning.
Fartmåleren er meget anvendt under kunstflyvning, idet
korrekt ind- og udgangshastighed ofte er en væsentlig
parameter der afgør om en manøvre bliver fløjet korrekt. Figur 3.8 G-måler. Slæberne viser at
har været trukket mellem - 1,2 og
Fartmåleren skal være letlæselig, dvs. ikke give anledning til der
+2,4 G
evt. fejlaflæsninger i en stresset situation. Dette kan f.ex. være
tilfældet med visse typer der giver visningen over 1 1/2 omgang.
3.4.4.

Øvrigt udstyr.

Af øvrigt udstyr kan nævnes en holder på instrumentpanelet til placering af et stykke papir med
det sammensatte flyveprogram påtegnet i rækkefølge. Dette er en stor hjælp ved længere
programmer med mange manøvrer, idet piloten ikke skal bruge yderligere koncentration for at
huske hele programmet.
Undertiden kan det være en hjælp at angive forskellige vinkler vha. tynde tape strimler på siden af
hood'en. Indtil man kender flyet godt kan det hjælpe til hurtigt at finde en dyk- eller stigevinkel på
f.eks. 45o, eller 90o i forhold til horisonten.
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3.5.

Svævefly godkendt til kunstflyvning

Det følgende er tænkt som en kort oversigt og vejledning omkring de enkelte typer og deres
egnethed til kunstflyvning. Kun typer der er godkendt til negative manøvrer, dvs. rygflyvning er
nævnt. Det skal her understreges at oplysningerne skal tages med det forbehold at det er
oplysningerne i de pågældende flys luftdygtighedsbeviser og/eller håndbøger der er gældende.
Først et par ord om hvad der ud over de styrkemæssige krav, adskiller et godt kunstflyvningsfly
fra et normalt svævefly. Kunstflyvningssvæveflyet adskiller sig fra normale, især hvad
flyveegenskaber angår. Det må være meget drejelig om alle akser, d.v.s. stor vinkelhastighed.
Også rorharmonien må være god. Det er vigtigt at modstanden på pinden ikke bliver for stor ved
høje hastigheder. Kravet om stor drejelighed angår selvfølgelig stabiliteten. Derfor vil
kunstflyvningssvævefly ofte have ringe eller slet ingen dynamisk stabilitet. Den statiske stabilitet
er også ofte ringe.
For at kunne lave et glidende, tidsmæssig ikke for kort, righoldigt program, kræves et vist
mindstemål af flyvepræstationer. Det er nødvendigt at flyet ud over at lave kunstflyvning også
skal kunne flyve termik. Et kunstflyvningssvævefly bør have præstationer mellem øvelses- og
præstationssvævefly. Synkehastigheden bør ved fuld last ikke være større end 1 m/s.
Hastighedsmæssig bør man kunne flyve i intervallet 65-350 km/h.

Ensædede fly:
Lo 100
H 101 Salto
PIK 16 Vasama
PC 11 (A) og (AF) Pilatus B4
Swift S-1
Tosædede fly:
L-13 Blanik
Grob G 103 Twin II Acro
Grob G 103 Twin III Acro
Schleicher ASK 21
SZD-50-3 Puchacz
Glaser Dirks DG 500 Trainer
MDM-1 FOX
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3.6.

Aerodynamik og påvirkninger på et svævefly ved kunstflyvning.

De enkelte kunstflyvningsfigurer lader sig, når man betragter deres krav til svæveflyet
hensigtsmæssigt, inddele i en række af stadig tilbagevendende grundbelastninger, sådan som i
specielle belastningstilfælde der kun optræder ved bestemte dele af en kunstflyvningsfigur.
Her vil kun blive henvist til de mest typiske belastningstilfælde.
3.6.1.

Flyvning med forskellige hastigheder

En vinge der bevæger sig igennem luften med en vis indfaldsvinkel, vil have en løftekraft der er
en resultant af opdriften på vingen, samt modstanden (profil- og gnidningsmodstand). Det punkt
løftekraften angriber, kaldes trykcentrer. Løftekraften virker vinkelret på luftstrømningens retning.
Ved flyvning i det vandrette plan er løftekraften lige så stor som tyngdekraften.
Indfaldsvinklen, , er den vinkel vingen (vinge korden) har i forhold til luftstrømmen retning.
Løftekraften påvirkes af følgende faktorer:

Profilform
Indfaldsvinkel
Hastighed
Luftdensitet
Vingearealet


 = CL
α 
V


S

Hvis en af ovennævnte faktorer ændres, må de andre faktorer også ændres for at resultatet
(opdriften) kan være konstant. På samme måde må en eller flere af faktorerne øges hvis opdriften
skal øges.
Sammenhængen er som nedenstående:

  V2
L = CL 
S
2
CL er opdriftskoefficienten der er afhængig af profilformen og er lineært proportional med
indfaldsvinklen. Dette indebær at hvis opdriften skal øges som følge af større lastfaktor, så må
farten og/eller indfaldsvinklen øges. Hvis opdriften skal mindskes ved mindsket lastfaktor, så skal
indfaldsvinklen og/eller farten mindskes.
Tilsvarende gælder det at hvis farten mindskes skal indfaldsvinklen øges, og ved øget fart skal
indfaldsvinklen mindskes.
3.6.2.

Stall

Hvis opdriftskoefficienten CL skal øges som følge af lavere hastighed eller øget belastning, så skal
indfaldsvinklen øges. Hvis indfaldsvinklen øges tilstrækkeligt vil luftstrømmen begynde at
separere fra vingen. Dette begynder ved vingens bagkant, og samtidigt vil modstanden fra vingen
øges kraftigt. Dette sker altid ved samme indfaldsvinkel for det samme vingeprofil.
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Denne tilstand kan fastholdes hvis man ikke øger indfaldsvinklen yderligere. Man flyver i en
delvist stallet tilstand, og man kan mærke små rystelser, ændret lyd og dårligere stabilitet og
rorvirkning. Rystelserne er på grund af de turbulente strømninger der opstår ved vingens bagkant.
Disse turbulente strømninger kan ramme både sideror og højderor, og vil give rystelser i
henholdsvis pedaler og pind.
Hvis indfaldsvinklen øges yderligere, vil luftstrømmens separation hurtigt bevæge sig hen over
resten af vingen og nå forkanten. Dermed tabes hele opdriften og flyet staller. Dette sker som
regel lige frem, hvis ikke flyet udsættes for andre forstyrrelser.
Hvis flyet drejes om højaksen (f.eks. siderorsudslag), vil vingerne have forskellig hastighed
gennem luften, hvilket giver forskellig opdrift. Dette medfører en rulning omkring flyets
længdeakse, hvor den inderste vinge går ned og den ydre går op. Denne bevægelse giver den
indre vinge en større indfaldsvinkel, medens den ydre vinge får mindre indfaldsvinkel. Hvis man
ligger nær stallingsgrænsen vil den indre vinge stalle og den ydre bibeholde sin opdrift. Flyet
staller over den inderste vinge.
Hvis der på dette tidspunkt gives krængeror modsat rulningen, vil dette give en endnu større
indfaldsvinkel på den inderste vinge og en mindre på den yderste. Dermed øges modstanden på
den inderste vinge yderliggere, rotationen omkring højaksen forstærkes.
Tyngdepunktets placering har en indvirkning på stall forløbet, da et tyngdepunkt placeret langt
bagud påvirker længdestabiliteten, hvilket vil gøre at forløbet sker endnu hurtigere.
Egenskaberne for stall og stall over vinge varier meget afhængig af flytypen. Generelt er det sådan
at ældre fly med høje præstationer har ringere egenskaber end moderne fly egnet til skoling.
Moderne vingeprofiler har en helt anden kurve for
forholdet mellem opdriftskoefficienten og indfaldsvinklen
(CL/). I det tilfælde hvor opdriften skal øges på grund af
øget belastning, kan dette kun gøres ved at ændre
indfaldsvinklen, hvis farten skal holdes konstant. Når den
kritiske indfaldsvinkel nås er det punktet for CLmax, og
vingen staller.

CL

Ældre/kritisk profil

Nyere/godmodig profil

Hvis man mindsker belastningen, som f.eks. på toppen af
et loop eller ved en vingover, må opdriften reduceres for at
bibeholde den ønskede bane. Dette gøres ved at reducere
indfaldsvinklen. Disse og andre lignende manøvre kan
gennemflyves med en lavere fart en den "normale"
stallingshastighed, da indfaldsvinklen er lav.


Figur 3.9 CL/ kurve

Som tidligere nævnt er stall kun afhængig af indfaldsvinklen. Derfor kan stall optræde ved meget
lave hastigheder (f.eks. stall-turn hvor der ikke er behov for opdrift  indfaldsvinkel = 0), eller
ved meget høje hastigheder hvor G-belastningen og dermed behovet for opdrift er stort.
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3.6.3.

Spind

Hvis stallet over vingen fortsætter vil modstanden over den stallede vinge øges
yderligere, samtidigt med at den mindskes på den anden da indfaldsvinklen
mindskes. Dette medfører en øget tendens til at flyet vil dreje om højaksen øget indfaldsvinkel - øget modstand og yderligere drejning om højaksen.
Flyet er endt i en situation der benævnes "Autorotation" eller spind.
Dette medfører at flyet skruer sig nedad i en kombineret bevægelse, der giver
drejning om højaksen og længdeaksen (giring og rul). Fartmåleren vil vise lav
fart og variometeret vise høj synkehastighed. Denne bevægelse/tilstand vil i de
fleste tilfælde fortsætte indtil piloten aktivt griber ind med spind udretnings
procedurer.
Spindets tilstand og spind villigheden afhænger bl.a. af flytypen, men det kan også variere
indenfor den samme flytype. Faktorer der indvirker på et spind er vingeprofilets form,
sideforholdet, kroppens udformning, vingens overflade og tyngdepunktets placering. Vingens
overflade og tyngdepunktet kan skifte fra flyvning til flyvning, på grund af insekter, vand/regn, is,
pilotens vægt, bagage m.m. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på at flyet ikke altid spinder
på samme måde.
Rorene har betydelig ringere virkning i et spind end normalt, da farten er lavere. Sideroret kan
have tendens til at slå helt ud til den side som spindet foregår til. Det kan derfor kræve forholdsvis
stor kraft at sparke roret ud til modsatte side. Et krængerorsudslag i spindets retning (spind til
højre - pind til højre) vil medføre en lavere rotationshastighed. Krumningen på den inderste vinge
mindskes, og dermed også modstanden. Samtidigt øges modstanden på den yderste vinge da den
krummes mere. Det modsatte er tilfældet hvis der gives krængeror modsat spindets retning,
hvilket vil medføre en højere rotationshastighed. Ovenstående er generelle betragtninger, men det
kan variere afhængigt af flytypen og tyngdepunktets beliggenhed.
3.6.4.

Fladspind

Tyngdepunktets beliggenhed har meget stor betydning for hvordan et spind udvikler sig. Er
tyngdepunktet placeret langt fremme, vil dette give et spind med en lav næsestilling og
modvillighed til at gå ind og ud af spindet. Er tyngdepunktet placeret langt tilbage, vil det medføre
at halen vil gå ned, og derved øges indfaldsvinklen yderligere. Rotationshastigheden om højaksen
øges, medens farten mindskes.
Spindet overgår til fladspind hvilket kan være en meget stabil og vanskelig stilling pga. den store
indfaldsvinkel og den lave fart der giver mindre rorvirkning. Det kræver derfor en større indsats at
stoppe den hurtigere rotation og sænke den høje næsestilling. Når tyngdepunktet er langt tilbage
får højderoret også en minde virkning mht. til at sænke næsen.
3.6.5.

Spind opretning

Et spind vil fortsætte lige så længe at den ene vinge er stallet og den anden vinge har opdrift
(autorotation). Piloten må derfor aktivt gribe ind for at standse rotationen om højaksen, for derved
at få ens strømning over begge vingerne og dernæst mindske indfaldsvinklen for at ophæve stallet.
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Dette gøres ved at give fuldt sideror modsat
spindets retning og derefter sænke næsens stilling
ved at føre pinden frem. Når strømningen over
begge vinger igen er normaliseret og farten øges,
kan der foretages udretning til normal
flyvestilling. Hvis haleplanet er placeret lavt kan
opretningen
vanskeliggøres
da Figur 3.10 Turbulente strømninger fra haleplanet ved
haleplanet/højderoret skygger for sideroret. Dette spind. a) Pinden ført tilbage b) Pinden fremme.
er specielt mærkbart hvis spindet tendere til at
overgå til et fladspind. Det er derfor vigtigt at pinden ikke føres frem før rotationen er stoppet. Se
Figur 3.10. En T-hale vil ikke give en skyggevirkning.
3.6.6.

Stall og spind på ryggen

Et inverteret stall har aerodynamisk set det samme forløb som et almindeligt stall, bort set fra at
vingens geometriske vridning får den modsatte effekt. Vingetippen der ved normal flyvestilling
har den mindste indfaldsvinkel, får ved rygflyvning den største indfaldsvinkel. Dette medfører at
flyet bliver meget ustabilt på ryggen, da tipperne staller først. Tippene kan således være stallet før
resten af vingen, hvilket medfører at flyet gerne vil rulle, og krængerorene vil have lille virkning,
hvilket igen medfører at det kan være svært at korrigere.

Figur 3.11 Kroppens vinkel ved normal flyvning og ved flyvning på ryggen.

Da vingens indstillingsvinkel (vinklen vingerne er monteret på kroppen med, i forhold til kroppen)
er beregnet til normal flyvestilling, vil næsens stilling over horisonten være meget høj ved
inverteret stall. Flyets krop skrider nærmest tværs gennem luften og gør stor luftmodstand. Farten
reduceres derfor hurtigere og stall forløbet vil derfor ske hurtigere. Som ved et normalt stall kan
en negativt stall forekomme i alle stillinger med negativ belastning og stor indfaldsvinkel.
Rygspind har det samme forløb som et normalt
spind. Set fra pilotens synsvinkel er der den
forskel at rullet er modsat drejningen om
højaksen. Dette kan medføre forvirring, og det
vil være en hjælp at have en drejningsindikator
monteret i flyet de første gange rygspind øves.
Ved et normalt spind er der som før nævnt
ingen skyggevirkning fra en T-hale. Det
modsatte er tilfældet ved rygspind. Ved
rygspind er det derfor en fordel ved fly der ikke
har T-hale.

Figur 3.12 Dreningsviser og libelle. a) Normalt spind
til venstre. b) Rygspind til venstre.
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3.6.7.

Flyvning med høj hastighed

Ved flyvning med høj hastighed optræder særlig store drejningskrav på vingerne. Trykcentret
(resultanten af opdriftskræfterne) vandre hen over vingeprofilet, afhængig af hastighed og
indfaldsvinkel. Ved høj hastighed og lav indfaldsvinkel rykker trykcentret et stykke bag
hovedbjælken, og giver dermed et vred i vingen.

Figur 3.13 Opdritscentret vandre bagud ved høj hastighed, og forårsager et vred i vingen.

Ved siden af denne torsionsbelastning bøjer
vingetipperne oftest nedad ved hurtig flyvning.
Årsagen hertil er at indfaldsvinklen er mindre ved
plantipperne end ved planroden, for at give vingen
bedre stall egenskaber (se Figur 3.14). Dette kaldes
geometrisk vridning. Tipperne vil ved høj hastighed
yde negativ opdrift når den inderste del af vingen yder
den nødvendige opdrift ved lille indfaldsvinkel. Se
Figur 3.15
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Figur 3.14 Geometrisk vridning af en vinge
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Figur 3.15 Opdriftfordelingen ved hurtigflyvning. a) Opdriftsfordeling ved et fly ved normal glideflyvning. b) Bøjning
af vingerne ved hurtigflyvning. På ydervingen opstår, ved hurtigflyvning, som følge af den geometriske vridning en
"neddrift", som får vingetipperne til at bøje nedad.

Opdriftsfordeling ændres også ved
anvendelsen
af
luftbremser.
Luftbremserne ødelægger opdriften i det
område hvor de er placeret. Da flyet ikke
falder ud af himlen ved anvendelse af
luftbremser, må vingen altså kompensere
med en større opdrift/løftekraft, fra de
resterende
dele
af
vingen.
Opdriftscentret på vingerne rykker
længere ud mod tipperne, og giver større
moment ved vingeroden. Dette giver
farer for overbelastning - specielt ved Figur 3.16 Opdriftsfordeling ved anvendelse af luftbremser.
gennemflyvning af en termikboble.
Skubber man hurtigt luftbremserne ind, sker der endvidere det at området ved luftbremser
bidrager aktivt til opdriften, og momentet ved vingeroden vil dermed blive for stort. Der er derfor
også forskel på den hastighed man må trække luftbremserne ud ved, og den hastighed hvor de må
blive trukket ind. Ved anvendelse af luftbremser ved høj fart, må man derfor ikke udsætte flyet for
store G-belastninger. Farten skal derfor reduceres langsomt og luftbremserne langsomt trækkes
ind.
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Figur 3.17 Ved hurtigflyvning på ryggen bøjer vingerne sig på grund af vægten, opad (som ved opretning).

Ved flyvning på ryggen er der specielt to forhold der gør sig gældende. Vingeprofilet er ikke
symmetrisk, hvilket giver en højere stallingshastighed på ryggen (ca. dobbelt så høj, som ved
normal vandret flyvning). Dernæst giver den geometriske vridning af vingen (se Figur 3.14) to
ulemper. Vingen vil ved rygflyvning stalle fra tippen og mod roden, omvendt af hvad der er
tilfældet ved normal flyvning. Dette gør flyet ustabilt når man nærmer sig stallingshastigheden.
Den større indfaldsvinkel ved tipperne giver større opdrift. Dermed flytter opdriftscentret længere
ud mod tipperne, hvilket giver et større moment ved vingeroden. Dette er endnu en forklaring på
hvorfor flyene ikke må trække så mange negative G som positive.

3.6.8.

Flutter

Ved flyvning med høj fart bør man altid være opmærksom på at der kan opstå flutter i rorene. Et
ror der kan svinge frit (ikke forbundet eller piloten holder ikke i pinden) vil altid begynde at svinge
hvis det får en påvirkning.
Flutter i krængerorene optræder lettere på svævefly end på motorfly, da svæveflyet har forholdsvis
lange og elastiske vinger.
Flutter i sideroret giver anledning til stående bølger i vingerne. Dette kan give så store
belastninger at der kan opstå brud på vingerne. Siderors flutter medfører også flutter i højderoret,
hvilket kan have fatale konsekvenser. Specielt T-haler, der jo har et højt tyngdepunkt, kan
svingningerne medføre at der opstår skader hvor finnen er monteret på kroppen.
Kræfterne er meget store og det kan være meget svært at dæmpe fuldt udviklet flutter. Hvis der
opstår flutter skal disse forsøges dæmpet langsomt og blødt. Tages der for hårdt i pinden er der
risiko for at pinden eller de forbundne styrestænger knækker, da kræfterne kan overstige hvad
styresystemet kan holde til. Den eneste måde at stoppe flutter på er ved at reducere farten. Farten
skal reduceres til en hastighed der er lavere end da flutteren begyndte, før flutteren ophører.
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For at imødegå flutter skal rorene være så statisk
velafbalancerede som muligt. Dette opnås ved at placere
balanceklodser foran rorets ophæng.
Reparation eller omlakering af rorene kan medfører
ændringer i rorene balance. Derfor er der forskrifter for at
ror skal ombalancers hvis der er sket ændringer på roret.
Det skal også iagttages at spalten ved krængerorene på
glasfiberfly skal være tætnet.
Fartmålerens indikation af højeste hastighed (VNE) gælder Figur 3.18 Krængerors flutter
kun op til 2.000 meter. Over denne højde er misvisningen
for stor, da det statiske tryk og dermed også det dynamiske tryk falder. Dette har betydning for
risikoen for flutter da flutter er afhængig af flyets virkelige fart gennem luften. Den indikerede
hastighed (IAS) får større og større misvisning i forhold den sande hastighed (TAS) med stigende
højde og den indikerede VNE mindskes derfor også med højden, hvilket også kan ses i flyet
håndbog.
I praksis kan risikoen for flutter mindskes ved at holde pinden med begge hænder og evt. støtte
armene med benene, når farten overstiger VA. Endvidere bør kraftige rorudslag undgås.

3.6.9.

Inverteret flyvning.

Rygflyvning er delvis behandlet i de foregående afsnit, men rygflyvning er så vigtig en
forudsætning for kunstflyvning at der i det følgende vil blive sat fokus på yderligere forhold der
gør sig gældende ved rygflyvning.
Langt de fleste svævefly er hovedsageligt bygget til retvendt flyvning, og det medfører en række
specielle forhold når flyet vendes om på ryggen eller det i øvrigt udsættes for negative
belastninger.
Vingeprofilet er designet asymmetrisk hvilket
medfører at der ved rygflyvning kræves en større
indfaldsvinkel for at få den samme opdrift som i
retvendt stilling. Desuden er vingerne monteret med
en vis indstillingsvinkel, for at kroppen skal give
mindst modstand ved normal fart og belastning.
Ved rygflyvning får man derfor en meget høj
næsestilling da vinklerne ændres. Dette giver en
højere
luftmodstand
og
dermed
større
synkhastighed.
Opdriftsfordelingen er også anderledes (større
opdrift ved tipperne, se Figur 3.17), og den
inducerede modstand (tipomstrømningen) er derfor
også højere, hvilket også giver en højere
synkhastighed. Derfor er glidetallet på ryggen
mindre end ved normal flyvestilling.
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Symetrisk profil
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Figur 3.19 Opdrift i forhold til indfaldsvinkel. Et
asymmetrisk profil har mindre opdrift på ryggen
ved samme indfaldsvinkel. Et symmetrisk profil
har samme opdrift ved normal og rygflyvning,
ved samme indfaldsvinkel.
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Vingernes V-form der øger rullestabiliteten ved normal flyvestilling, medfører mindre stabilitet
ved flyvning på ryggen. Et forhold der øges betydeligt når flyet nærmer sig stallingshastighed,
pga. den geometriske vridning.
En stor del af højderorets mulige udslag bruges til at tilvejebringe den høje næsestilling på ryggen.
Der er derfor ikke meget plads til at give yderligere højderors udslag for at hæve næsen
yderligere. Hvis der er aerodynamisk trim på flyet kan man øge højderorets virkning ved at
trimme flyet haletungt. Dette kan dog ikke tilrådes, da der til gengæld også skal bruges et
betydeligt (som hovedregel) højere pindtryk.
Krængerorene har differentieret
udslag for at mindske den
sekundære
krængerorsvirkning.
Dette betyder at det ror der går op
har et større udslag end det ror der
går ned. Ved rygflyvning får dette
den modsatte virkning, og den
sekundære krængerorsvirkning er
derfor betydeligt større ved
rygflyvning.
Desuden
virker
sekundær
krængerorsvirkning
modsat ved rygflyvning, og piloten
må derfor give modsat sideror.

3.6.10.

Normal flyvestilling

Rygflyvning

Størst modstand

Mindst modstand

Mindst modstand

Størst modstand

Figur 3.20
rygflyvning.

Sekundær

krængerorsvirkning

ved

normal

og

Asymmetriske belastninger fra vinger og haleplan.

Flyver vi f.eks. et rul, bliver vingerne på flyet asymmetrisk belastet. De modsatte udslag med
sideror giver de asymmetriske belastninger der på den ene vinge medfører en opdriftsforøgelse og
på den anden en opdriftsforringelse. Her er udslagshastigheden, udslagsstørrelsen, og
flyvehastigheden af afgørende betydning. Ved denne asymmetriske påvirkning af vingerne kan
der opstå betydelige bøje- og vridningskræfter.
Der foreligger også den mulighed at haleplanet kan blive belastet asymmetrisk f.eks. ved
sideglidning eller spind. Ved disse flyvetilstande ligger dele af haleplanet i vindskygge, og der
opstår en asymmetrisk luftfordeling om planet. Følgen heraf er en vridning af bagkroppen.
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Ved rorudslag bliver rorene udsat for store påvirkninger, der
ligesom på vingerne forsøger at vride og bøje. Ved
siderorsudslag bliver bagkroppen udsat for en vridningskraft
der hidrører fra siderorskraften, da resultanten falder
udenfor længdeaksen i kroppen.
Der stilles et krav om bøjelighed til alle fly.
Kunstflyvningsfly er også meget modstandsdygtige herfor.
De forskellige belastningstilfælde optræder også ofte
kombineret.
De belastningsarter der optræder på svævefly kan
sammenfattes som følger:

Figur 3.21 Ved siderorsudslag opstår der
vridningskræfter på bagkroppen.

a) Bæreplanerne bliver symmetrisk eller asymmetrisk belastet ved bøjning eller vridning;
b) Ror og haleplan bliver symmetrisk eller usymmetrisk belastet ved bøjning eller vridning;
c) Bagkroppen bliver gennem vinger og haleplan ved bøjning eller vridning (der er her ikke
taget hensyn til landing).
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4. Forberedelse og klargøring ved kunstflyvning
Forberedelsen til kunstflyvning er langt vigtigere og bør have langt højere prioritet end hvis der
blot skal flyves tur omkring vindposen. Forberedelsen og klargøringen skal sikre to væsentlige
områder: selve sikkerheden ved kunstflyvningen og eliminering af unødvendige stressfaktorer
under flyvningen.
Forberedelsen kan deles op i tre faser: Forberedelse og klargøring af flyet før det køres til
startstedet; Klargøringen i flyet lige før start og endelig den sidste kontrol inden
kunstflyvningsprogrammet påbegyndes.
4.1.
Klargøring af fly og pilot (før flyet transporteres til startstedet)
Opgaven med at klargøre fly og pilot før flyet transporteres til startstedet, tjener to formål: nogle
opgaver vil sædvanligvis ikke kun udføres på startstedet (f.eks. rengøring, læsning i håndbog), og
der vil sædvanligvis ikke være den ro på startstedet der bør være til klargøringen.
Klargøringen omfatter:
Fortrolig med flyets håndbog

Specielt: Flyets begrænsninger (hastigheder, tyngdepunkt og
G-påvirkninger); tilladte manøvre og andre specielle forhold.
Et eksempel på et specielt forhold er at en ASK-21 ved
rygflyvning bør have monteret en forlænger til pitotrøret, for at
fartmåleren kan vise hastigheden korrekt. Fejlvisningen kan
være op til 40 km/t, hvis forlængeren ikke er monteret, hvilket
vil betyde en indikeret hastighed på 280 km/t vil rent faktisk
være omkring 320 km/t reel hastighed!

Kontrol af flyets tyngdepunkt

Ofte vil der være andre begrænsninger på flyets tilladte
tyngdepunktsvandring i forbindelse med kunstflyvning.
Specielt skal man være opmærksom på Puchacz, hvor det
kan være nødvendigt med større udregninger.

Rengøring af cockpit for støv og sand

Cocpitet skal være pinligt støvsuget og rengjort! Det virker
utroligt generende og stressende at få jord, græs og støv i
ansigtet ved negative G og specielt rygflyvning.

Løse genstande fastspændes eller fjernes
batterier,
kuglepenne,
journaler,
værktøj m.m.

Der må ikke forefindes løse genstande i flyet! I bedste fald
virker de meget stressende grundet støj når de hvirvler rundt.
I værste fald kan de sætte sig fast i styregrejerne eller
beskadige pilot eller fly!

Seler,
udløsningsmekanisme
skridtseler)

Kontroller ekstra omhyggeligt at selerne og deres fastgørelse
er i god stand, samt at selerne ikke kan skride ud af deres
bespænding. Sikre dig at du er fortrolig med
udløsermekanismen hvis uheldet er ude. Dette er ikke blot et
sikkerhedsmæssigt aspekt, men i høj grad også fordi det er
yderst ubehageligt at flyve på ryggen og tænke på om selerne
nu også er OK.

(evt.

Tå-remme

Sikre at tå-remme er monteret hvis der skal flyves med
negative G og at de er i god stand.

Instrumenter (G-måler)

Sikre at G-måler er monteret og fungerer.

Faldskærm

Check faldskærmens stand og pakkedato, samt bliv fortrolig
med udløsermekanismen.
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Nødafkast

Sikre at du er fortrolig med hoodens nødafkast.

4.2.
Fastspænding og sædestilling (i flyet før start)
Man skal være særlig omhyggelig med fastspændingen! Sagt populært kan man ikke blive
fastspændt godt nok. Selvom det på kurser og i andre sammenhænge er blevet pointeret at
piloterne skal være omhyggelige med fastspændingen, sker der første gang en ny pilot er oppe
oftest det at den nye pilot efterfølgende må konstatere af fastspændingen har været for løs og/eller
sidestillingen har været for langt tilbage.
Vær opmærksom på følgende:
•
•
•
•

Sædet skal være længere fremme end ved normal flyvning
Ved rygflyvning skal sædet være så langt fremme at armen stadig er bøjet, selvom pinden
er helt fremme ved stop.
Lændeselerne skal strammes så man sidder fast med ca. 1½ G i bagdelen. Få evt. en
person uden for cockpitet til at hjælpe med at stramme selerne. Ved flyvning på ryggen
skal hele kroppens vægt hænge i lændeselerne. Skulderseler skal kun støtte!
Husk skridtselen

4.3.
I luften – lige før!
Checket lige før kunstflyvningen påbegyndes har til formål at sikre at der i flyvningen der ligger
før ikke er sket ændringer i flyet eller med piloten, samt konfigurere flyet til kunstflyvning og sikre
at luftrummet er frit.
Brug nedenstående checkliste:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Check dig selv - I AM SAFE + E?
Hat, solbriller, kuglepen m.m. gemt af vejen eller er fastgjorte. Genstande i brystlommer
fjernes og placeres et sted hvor de ikke ligger løst.
Kontroller fastspænding og check at selestumper gemt af vejen. Hvis skulderselerne f.eks.
har lange løse ender, vil de kunne dække over begge øjn ved flyvning på ryggen!
Sidder du korrekt – er du langt nok fremme?
Sikre af fødderne er indenfor tå-remme
Check at luftrummet er frit
Luk ventilation
Trim helt frem
Vink med vingerne
GO!
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5. Manøvrelærer
5.1.

5.1.1.

DE GRUNDLÆGGENDE KUNSTFLYVNINGS FIGURER (positive manøvre)

Spind.

1

Spind er ikke nogen farlig flyvetilstand hvis piloten har nøjagtig kendskab til de
aerodynamiske forhold der er til stede i denne situation. Flyet befinder sig ved
indledningen til et spind i en stallet tilstand der kaldes et statisk stall. Hvad sker
der med flyet ved det statiske stall?
Flyves svæveflyet med let trukket højderor, bliver indfaldsvinklen og dermed modstanden stadig
større. Hastigheden bliver aftagende. Efter en vis tid bliver hastigheden ikke mindre og næsen
kommer ikke kommer højere op i forhold til horisonten, heller ikke hvis pinden trækkes helt
tilbage. Flyet reagerer ikke længere på højderoret. Det går selv på næsen og opbygger flyvefart.
Efter kort tid vil der igen være højderorsvirkning og det ovenfor beskrevne kan gentages. Når
luftstrømmen begynder at slå fra på vingerne befinder flyet sig i en ustabil tilstand om højaksen,
fordi enhver begyndende drejning vil blive forstærket af de kræfter der virker på vingerne.
Det er under disse forhold vanskeligt selv med store siderorsudslag at holde flyet på kursen. Sker
det nu af en eller anden grund, at strømningerne bliver revet fra på den ene vinge før den anden,
vil opdriften på denne vinge mindskes før end på den anden. Flyet vil tippe til denne side og
samtidig vil det begynde at dreje om sin højakse, fordi et stallet plan (på grund af ustabilitet om
højaksen) har den egenskab, at det kan gå i autorotation. Flyet spinder.

Spindets indledning og afslutning.
Skal et fly med vilje bringes i spind må strømningen altså ødelægges på det ene plan før end på
det andet. Dette opnås ved langsomt at give fuldt sideror. På bæreplanerne sker der derved
følgende:
På grund af siderorsudslaget begynder flyet at dreje sig om sin højakse På det inderste bæreplan
bliver strømningshastigheden på grund af drejningen mindre og på grund af den i forvejen kritiske
indfaldsvinkel staller vingen helt igennem.

Billede 9.
Forøgelsen af indfaldsvinklen. a) Strømningen ligger imod
profilet og er uden hvirvler; b) Relativ lille opdrift og
meget lille modstand. c) Strømningen ligger i det væsentlige endnu imod, let hvirveldannelse, begyndende stall.
d) Kritisk indfaldsvinkel, stor opdrift, betragtelig modstand. e) Strømningen er slået fra profilet. f) Lille op-

Udkast: Juli 2005

Side 44

Kompendium i kunstflyvning med svævefly
drift, meget stor, hurtigt voksende modstand.
På den yderste vinge bliver strømningshastigheden større og denne vil fjerne sig fra stallet. Flyet
spinder til den side, der er givet siderors udslag til. Ved indledning af spind skal man passe på at
give sideror umiddelbart inden flyet staller igennem, altså ikke for sent. Der bør samtidig
langsomt gives højderor. Derved bør flyvebanen ikke ændres synligt opad. Sideroret skal under
spindet ubetinget holdes fast på udslaget.
Ved de første forsøg på spind kan det ske at flyet tipper over vingen, tager måske endnu en
omdrejning, men bygger så selv fart op. Det vil simpelthen ikke spinde. Ved næste forsøg må
piloten trække pinden langsommere og udhungre flyet endnu mere inden sideroret trædes ud.
Hvis flyet så stadigvæk ikke spinder, må man undersøge tyngdepunktsplaceringen idet flyet kan
være næsetungt.
Der findes dog højpræstations-svævefly (til strækflyvning), der ikke kan bringes i spind.
For at få flyet ud af spindet igen må den forskellige strømningshastighed om planerne ophæves;
dvs. at rotationen må standses. Dette opnås ved at give fuldt modsat siderorsudslag. Så snart flyet
er holdt op med at rotere, må sideroret tilbage til neutralt. Højderoret slækkes lidt men holdes dog
trukket. Vort fly tager fart og frigør sig fra den kritiske indfaldsvinkel. Luftstrømningerne følger
igen planoverfladerne. På grund af det endnu trukne højderor foretager flyet en
opretningsbevægelse. Kort før man når den normale flyvestilling sættes pinden i neutral for at få
flyet til at skyde ud over horisonten. Ved opretningen fra spindet skal man huske at pinden først
slækkes efter siderorsudslaget. Det har følgende grund; Under spindet kaster højderoret en
vindskygge på sideroret. Når højderoret er trukket er denne vindskygge mindre og flyet reagerer
derfor bedre på siderorsudslaget.
Ved de fleste typer af fly er det nok at give de beskrevne rorudslag, altså med side- og højderor.
Der findes imidlertid flytyper der er vanskelige at bringe i spind og som ikke spinder ved fuldt
side- og højderorsudslag. Her kan det hjælpe at give et krængerorsudslag. Til hvilken side
krængerorsudslaget skal gives afhænger af flyets egenart. Fra tid til anden er der endog forskelle
mellem fly af samme type. Mange fly skal have krængerorsudslag i spindets retning, men de fleste
skal have modsat krængerorsudslag. Ved afslutningen af spindet reagerer forskellige fly
forskelligt på rorene. Mange fly hører straks op med at spinde, når sideroret kommer i neutral.
Andre går straks ud, når højderoret bliver slækket bare nogle få millimeter. Der findes også fly
der efter to, tre eller fire omgange selv går ud af spindet uden pilotens medvirken. De fleste fly
holder ikke straks op med at spinde, når der gives siderorsudslag. Der optræder en vis forsinkelse
som kaldes efterdrejning.
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Figur 5.1 Ved spind drejer flyet sig om længdeaksen, højaksen og spindaksen.

Efter det modsatte siderorsudslag nedsættes drejningshastigheden meget hurtigt og kroppen
indtager en stejlere stilling. Spindet er tilendebragt, når drejningen ophører og flyet går ind i et
dyk. Størrelsen af forsinkelserne er afhængig af forskellige faktorer, som f.eks. af flyets
konstruktion, af tyngdepunktets placering og rorstillingen for at afslutte spindet. Efterdrejningen
kan være fra l/4 til 3/4 omgang. Især er det vigtigt, når man laver spind, ikke at miste
orienteringen. Bedst er det at vælge et orienteringspunkt ca. 5 km fra flyet, rette flyet ind efter
dette punkt og indleder spindet. For hver omgang kommer retningspunktet inden for pilotens
synsvinkel, og det kan være let at tælle omgangene. Et fjernereliggende retningspunkt er ikke så
godt, da piloten så af på grund af den stejle stilling må bøje hovedet bagover for at kunne se
punktet. Spindet er nøjagtigt tilendebragt når flyet kommer ud af dykket imod retningspunktet.
For at opnå dette må man kende forsinkelsen og tage denne i betragtning. Rorudslagene til at
afslutte spindet må altså gives l/4 - 3/4 omgang før retningspunktet. For ikke at forfejle det rigtige
tidspunkt kan det betale sig at tænke sig lidt forud for bevægelsen, eller at tage et andet
orienteringspunkt til hjælp.

Figur 5.2 Ved trukket højderor er vindskyggen på sideroret mindre.

5.1.2.

Loop.

Loop kan illustreres som en kreds i det lodrette plan. Det er blandt de ældste
kunstflyvningsfigurer og er den simpleste. Ved loop bevæger flyet sig på en
tilnærmelsesvis regelmæssig krum bue. Dertil kræves en kraft vi kalder
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centripetalkraft. Denne opnås ved at forøge opdriften på bæreplanerne. En forøgelse af opdriften
opnår vi ved først at sætte farten op og derefter at øge indfaldsvinklen. Ved loop optræder positive
G-påvirkninger.

Figur 5.3 Loop

Betinget af den lodrette kreds, når man flyver et loop, ændres flyets stilling i forhold til jorden til
stadighed, hastigheden ændres ligeledes løbende. Derved er også belastningen underkastet stadige
ændringer. Ved et normalt fløjet loop skal den maksimale påvirkning ikke overskride +3.5G og på
toppen skal man ikke underskride +1G.

Flyvningen ved loop.
For at flyet, ved begyndelsen af loop, kan bevæge sig opad kræves et overskud af fart. En del af
den højere fart bliver under opstigningen omsat til potentiel energi, en anden del går tabt ved
overgangen til den større indfaldsvinkel fordi der er forbundet en modstand hermed. Flyet rettes
mod et bestemt orienteringspunkt, der denne gang skal ligge i horisonten, og passer fra dette
tidspunkt nøjagtig på flyveretning og vandrette vinger. Ved at dykke 30 - 40 grader øges farten.
Med dyk menes ikke en pludselig acceleration, men at man lidt efter lidt bringer flyet op på den
fornødne hastighed. Hastighedsforøgelsen skal være 80-l00 % af normalhastigheden. Også under
fartopbygningen skal man passe på retning og vandrette vinger. Fartopbygningen kontrolleres ved
hjælp af fartmåleren. Ca. 10 km/t (pga. forsinkelse i fartmålervisningen) før den ønskede
hastighed trækkes styrepinden langsomt tilbage. Flyet begynder straks på den lodrette cirkelbane.
Ved trækket i pinden mærkes straks fra begyndelsen påvirkningen ved et stærkt tryk mod sædet.
Den stærkeste påvirkning skal findes i den første fjerdedel af loopet, og aftage regelmæssigt så
den mindste påvirkning i er til stede i rygstillingen. Denne påvirkning er ca. +l G. Trækket i
højderoret er ikke jævnt, men afhænger af flyets hastighed. Til at begynde med trækkes højderoret
kun lidt, flyet begynder straks på grund af den store hastighed at gå op i den ønskede cirkelbane.
Efterhånden som farten aftager, må højderoret trækkes mere og hurtigere. Den største del af
højderorsudslaget kommer kort før man når toppunktet. Da rortrykket på højderoret falder
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sideløbende med hastigheden er det forholdsvis let at føle hvor hurtigt man skal trække
højderoret. Ved et normalt loop kommer højderoret aldrig i yderstilling. Efter toppunktet må
højderoret slækkes lidt, og ved den sidste del laves en normal opretning fra dykket. Man skal her
passe på at der ikke forekommer større påvirkning end ved begyndelsen af loopet, og at
hastigheden ikke bliver større end ved begyndelsen af figuren. Det nu for hånden værende
fartoverskud omsætter man gennem en let stigning til højde, hvis den ikke straks skal bruges til en
ny figur.
For at orientere sig under loopet bør man straks efter at flyet er begyndt at stige, bøje hovedet
bagover. Derved ser vi allerede horisonten igen, når flyet stikker næsen i vejret, og man kan, hvis
det er nødvendigt, korrigere med krængeroret mens flyet er langt over horisonten. Ved
overgangen til dykket passer man på at flyet ligger rigtigt om længdeaksen, idet vi tilpasser vores
krængning efter kurslinier som jernbaner, skovkanter, og startbaner, sådan at disse er parallelle
med vores flyveretning.
Udførelse af loop:
• Vælg en grundlinie at udføre manøvren langs.
• Øg farten til den anbefalede indgangsfart ifølge flyets håndbog. Hvis indgangshastigheden ikke
kendes gælder tommelfingerreglen; Dobbelt hastighed end hastigheden for bedste glid.
• Vælg et retningspunkt (fix-punkt)
• Løft næsen op til horisonten og marker en ret linie.
• Træk pinden tilbage til +3g belastning.
• Kig op og fang horisonten.
• Aflast og korriger på toppen
• Efter toppunktet trækkes pinden gradvist tilbage til samme belastning som ved indgangen.
• Ret ud til vandret mod retningspunktet.
Fejl ved udførelse af loopet:
• Forkert hastighed ved begyndelsen af loopet.
En for stor hastighed medfører kun at figuren bliver en stående oval (ellipse).
En for lille udgangshastighed derimod medfører at flyet tipper ned med næsen i rygstilling.
Loopet får et knæk nedad. Flyet kan også fra lodret stilling glide baglæns. Derved opstår en
figur der ligner haleglidning. Hvordan piloten skal forholde sig i en sådan farlig situation vil
blive beskrevet i afsnit 7. Skal piloten trække for hårdt for med den for ringe fart overhovedet
at nå toppunktet, kommer flyet i nærheden af den kritiske indfaldsvinkel og kan som følge af
dynamisk stall gå i autorotation og gå i spind. Under alle omstændigheder bliver figuren
ødelagt.
• Forkert træk i højderoret.
Bliver højderoret trukket for langsomt vil flyet skyde op mod himlen og vil som følge af
farttabet tippe rundt ligesom hvis loopet var begyndt med for lav hastighed. Ved for hårdt træk
i højderoret følger et stall med stor hastighed, hvorved flyet begynder at dreje sig om sin
længdeakse, eller hurtigt mister fart med de allerede beskrevne følger. Hvis flyet, under den
anden halvdel af loopet, bliver trukket for lidt eller for sent ud af dykket, indtræder en
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uforholdsmæssig stor øgning af hastigheden, hvilket medfører stort højdetab. Hvis man
derimod trækker for hårdt kan flyet lave et dynamisk stall. Derudover vil man blive udsat for
en stor accelerationspåvirkning.

5.1.3.

Hårnål - (Stall Turn)

Hårnål er en kunstflyvningsfigur, der består i at flyet, efter en lige stigning på 90°, 1
drejer sig 180° om højaksen, hvorefter man fore tager et lige dyk på 90°. Opstigning,
drej, og dyk skal ligge i samme plan. Opstigning og dyk skal være lige lange.
Hårnålen er en af de kunstflyvningsfigurer der er forholdsvis vanskelige. En perfekt
hårnål kræver meget flyvningsmæssig kunnen og nøjagtig kend skab til flyets flyveegenskaber.
Den maksimale belastning ved hårnålen er sammenlignelig med et normalt loop. Ved en perfekt
hårnål bliver belastningen ca. 3½ – 4 G.

Figur 5.4 Hårnål / Stall Turn (til høje)

Flyvningen ved en hårnål.
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Når vi flyver en hårnål må vi have markante punkter, der ligger i forlængelse af flyets længdeakse,
som skovkanter, jernbanelinjer o.s.v., der løber parallelt med flyveretningen.
Når vi har rettet vores fly ind, trykker vi pinden for at opnå den nødvendige hastighed. Den
nødvendige hastighed er afhængig af hvor lang vi laver stigningen. For at hårnålen skal få en
passende størrelse må begyndelseshastigheden være 2-2.5 gange normalhastigheden. 10 km/t før
vi når den ønskede hastighed trækker vi flyet op, nøjagtig som til loop, med lille højderorsudslag
under optrækket. Vi ser til højre eller til venstre ud over vingerne. Ved at sammenligne
vingeprofilet med horisonten kan vi bedømme når vi stiger 90°. For at flyve retlinet under
opstigningen må vi bringe det trukne højderor i neutralstilling.
Når flyet under opstigningen har nået normalhastigheden indleder vi et drej om højaksen ved ikke
for hurtigt at give fuld sideror og lidt krænge ror til den side drejningen ønskes. Drejningen på
180° skal have så lille radius som muligt, flyet skal "dreje på stedet". Efter at drejningen er
begyndt gives først lidt, og efter toppunktet meget modsat krængeror. Der er to grunde hertil:
a) Under flyets drejning om højaksen får den yderste vinge en større hastighed end den
inderste. Derved bliver opdriften på den yderste vinge større end på den inderste, hvorved
flyet drejes om længdeaksen og flyet kommer mere eller mindre om på ryggen.
b) Det modsatte krængerorsudslag understøtter drejningen pga. det negative vendemoment.
Sideroret forbliver i yderstilling indtil næsen er under horisonten, men skal så hurtigt i neutral.
Vort fly skal herefter befinde sig i et lodret dyk. Under dykket kan man, hvis nødvendigt, foretage
en korrektion af flyveretningen. Flyet skal dykke så vingerne står nøjagtig vinkelret på
orienteringslinien. 20-30 km/t før vi når udgangshastigheden begynder vi forsigtigt at rette flyet
ud af dykket.
Det vanskeligste ved en hårnål er at føle hvornår man skal indlede drejet på 180° med sideroret.
En anden vanskelighed består i at holde den rigtige krængning under drejet på 180°.
Udførelse af hårnål.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vælg en grundlinie øg hastigheden til den ifølge håndbogen angivne.
Træk hårdere op end ved loop (ca. 4 G).
Placer højderor i neutralstilling under opflyvningen.
Kontroller hastigheden.
Indled drejningen på toppen.
Find et retningspunkt.
Giv modsat sideror.
Forsøg ikke at overpendle.
Hold en kort nedflyvningslinie.
Ret flyet ud mod retningspunktet.
Kontroller retning og hastighed.
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De hyppigste fejl ved hårnål er:
a) Meget ofte bliver hårnålen fløjet for flad. Herved bliver hårnålen ikke lettere at flyve, og
den ser ikke så godt ud som en stejl hårnål.
b) Efter optræk bliver sideroret ikke holdt nøjagtig i midten. Flyet bevæger sig herfor ikke
retliniet, men på en krum bane, opad.
c) Siderorsudslaget til at indlede drejningen gives enten for tidligt eller for sent. Gives sideror
for tidligt, ved stor hastighed får drejningen en for stor radius. For det meste kan flyet slet
ikke følge siderorsudslaget. Det drejer sig ca. 30° og fortsætter i denne stilling opefter.
Derved bliver finnen påvirket af lufttryk på siden og vil forhindre en drejning om højaksen.
Da der ikke er nogen strømning om sideroret forfra, vil der ikke kunne blive noget
drejemoment om højaksen. Efter at farten er forsvundet tipper flyet over den sænkede
vinge. Følger siderorsudslaget for sent, ved for lav hastighed, er siderorsvirkningen
allerede for svag til at kunne udføre drejet inden flyet selv tipper, eller også rækker det kun
til en lille kursændring. Figuren ender med at flyet tipper rundt ude af kontrol.

Billede 15. Hvis sideroret står nøjagtig i neutral, bliver den opstigende flyvebane “skæv”.
d) Dykket bliver forkortet ved for tidlig udretning. Figuren mister derved dens balance.
Derved kan flyet også stalle og gå i autorotation.
e) Optrækket og stigningen er ofte, hvis vi betragter flyet for neden, ikke lodret, men lidt
skæv på grund af lidt sideror. Skævheden er oftest til samme side som hårnålen skal flyves
til.
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5.2.

5.2.1.

Den Videregående kunstflyvning (manøvre med negative belastninger).

Styret rulning.

1

Den styrede rulning er en kunstflyvningsfigur, hvorunder flyet foretager en
langsom drejning på 360 grader om længdeaksen. Belastningerne er forholdsvis ringe ved denne
figur, så også belastningerne på flyet er små. En betingelse herfor er dog at rullet udføres korrekt.
Den pilot der kan lave et perfekt styret rul behersker flyets styring.

Flyvningen ved det styrede rul.
Det svære ved den styrede rulning er at alle tre ror samtidig benyttes, i to faser skal betjenes
meget præcist. Udslagsgivende for om piloten behersker den styrede rulning er om han i enhver
stilling er klar over de enkelte rors virkning.

Figur 5.5 Det styrede rul.

Det er her ligegyldigt i hvilken stilling flyet befinder sig i forhold til jorden. Ligegyldigt om det
ligger på ryggen, på siden eller i dyk virker rorene på den netop beskrevne måde. Det eneste faste
holdepunkt med hensyn til rorvirkningerne er flyets stilling i forhold til horisonten.
For at vi kan vide hvordan flyet ligger, og for at konstatere hvilke bevægelser det udfører, må vi
have noget at sammenligne med, et holde punkt. Det er horisonten, og på horisonten vort
retningspunkt. Vi vælger ved det styrede rul et retningspunkt, der ligger så langt ude som muligt,
eller om muligt endda lidt over horisonten. Flyets næse skal under rulningen beskrive en cirkel om
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retningspunktet, der er så snæver som mulig. Til at lave drejningen om længdeaksen benytter vi
krængeroret. Højde- og sideror har kun til opgave at holde kursen mod retningspunktet på
horisonten. Som tidligere sagt bør piloten ikke lade sig påvirke af i hvilken stilling flyet befinder
sig. For at flyve et styret rul er en udgangshastighed nødvendig. Denne skal være ca. 2 gange
normal flyvefart. Efter at have indtaget den nøjagtige kurs mod retningspunktet, trykker vi flyet
indtil vi har den ønskede hastighed. Så trækker vi højderoret let indtil flyet stiger ca. 20°. Udslaget
med krængeroret indleder drejningen om flyets længdeakse. Krængerorsudslaget må bibeholdes
under hele rullet. Ved begyndelsen af drejningen må højderoret langsomt bringes i neutral. Når
flyet har en krængning på 90° skal højderoret være i neutral, da flyet ellers vil foretage sving til
siden. Under den videre drejning trykkes højderoret meget langsomt, så flyets næse forbliver i
retning imod det på forhånd valgte retningspunkt.
Et siderorsudslag er ved de fleste flytyper kun påkrævet, hvis næsen trækker nedad (første
halvdel). Det vil ske hvis næsen ikke har været hævet nok over horisonten, eller hvis rullet er
langsomt.
Anden halvdel af rullet er vanskeligere at flyve end den første. Kort før man når 90° krængning
under anden halvdel, skal der ved alle flytyper gives mere eller mindre sideror, ved rul til venstre sideror til venstre, ved rul til højre - sideror til højre. Det er altid den øverste fod der skal gives
udslag med. Når flyet krænger 90° under anden halvdel, skal højderoret igen være i neutral. Som
man ser af denne beskrivelse forekommer der under det styrede rul en række rorudslag. Før man
øver denne figur må piloten være fortrolig med hver enkelt fase af figuren. Han skal altså først
udføre rullet i tankerne. Under selve flyvningen skal man til at begynde med følge nøjagtig med i
tankerne, og altså ikke flyve efter følelse.
Endnu en nyttig henvisning: Jo højere flyets næse er over horisonten, desto lettere er det at flyve
hele rullet. Stigevinklen er naturligvis begrænset derved at flyet efter endt rul skal flyve hurtigere
end normalflyvefarten.
Udførelse af den styrede rulning
•
•
•
•
•

Find et retningspunkt på horisonten
Flyets næse 15 - 20 over horisonten
Fuld krængerorsudslag hele tiden indtil kort før normalflyvning.
Negativt vendemoment gør rullet sværere ved specielt indgangen til manøvren.
Flyets næse tegner en større eller mindre kreds på horisonten.

De hyppigste fejl under indlæring af rul:
a) Under den første halvdel af rullet trykkes højderoret for tidligt, altså før 90°. Flyet vil
derved dreje væk fra retningen mod retningspunktet til modsat side som rullet.
b) Flyets næse går kort inden man når rygstillingen under horisonten. Der er blevet trykket
for lidt efter man har passeret 90°. Årsagen kan også ligge deri, at flyets næse ikke har
været hævet nok over horisonten ved begyndelsen af rullet. Flyet vil hurtigt samle fart.
Man må her under ingen omstændigheder trække flyet nedenud, fordi man herved kan
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komme op på hastigheder der kan være farlige for flyet. Flyet skal der imod trykkes, så
næsen kommer over horisonten. Under alle omstændigheder skal krængerorsudslaget
bibeholdes, så flyet igen kommer i normalstilling.

Billede 17. Diagram over rorudslagene ved et styret rul til venstre.
c) Næsen kommer under rygflyvningen for højt over horisonten. Derved beskriver næsen en
for stor cirkel om retningspunktet. Længdeaksen vil derved afvige stærkt fra rullets akse
(Trichter).
d) Under den sidste fjerdedel af rullet drejer flyet væk fra flyveretningen, for det meste til
modsat side som rullet. Denne retningsafvigelse kan have mange årsager: Enten er
højderoret blevet trukket for tidligt, i så fald opstår retningsfejlen i begyndelsen af sidste
fjerdedel; eller også er næsen for lidt eller slet ikke over horisonten ved rygflyvningen.
Selv et fuldt siderorsudslag kan da ikke forhindre at næsen går endnu længere under
horisonten. En anden årsag kan være at der ikke gives sideror nok opad ved afslutningen
af 3. og begyndelsen af sidste fjerdedel.
e) En kursafvigelse til samme side som rullet optræder i sidste fjerdedel, hvis højderoret har
været trykket for meget under rygflyvningen, og dette udslag har været bibeholdt for
længe, eller hvis siderorsudslaget med den øverste fod er blevet bibeholdt for længe.

5.2.2.

Retournement – (Split-S).

Retournement er en figur der opstår ved at kombinere første halvdel af et
rul med den anden halvdel af et loop. Under retournement ændrer 1
flyveretningen sig 180°. Retournement kan flyves med en halv styret
rulning eller med en halv ustyret rulning (halv flick-rul). Vi skelner herfor mellem styret og ustyret
retournement. Da det ustyrede retournement ikke bliver fløjet ved kunstflyveuddannelsen på
svævefly, vil vi her kun beskrive styret retournement.

Flyvningen ved retournement.
Den begyndelseshastighed, der er nødvendig, for at lave et retournement ligger for visse flytyper
ned til ca. 1.5 gange normalhastigheden. Af hensyn til at få tilstrækkelig krængerorsvirkning og
hastighed på rullet vil det oftest være hensigtsmæssigt at bruge den anbefalede hastighed for rul.
Fordel ved at benytte en hastighed de er mindre end for rul er at få begyndelseshastigheden ved
det halve loop så lille som mulig, for at miste så lidt højde som mulig, og for at belastningen ved
opretningen ikke skal blive for stor. Det halve styrede rul skal af samme grund flyves skråt opad.
Vi opnår denne stigning ved, efter at have samlet fart, trækker næsen højere op over horisonten
end ellers, inden vi indleder drejningen om længdeaksen.
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Figur 5.6 Styret retournement - (Split-S)

Hvis farten stadig er for høj efter det halve rul, fortsætter vi stigeflyvningen på ryggen (næsen
højere over horisonten end ellers). Når vi på ryggen når en hastighed på ca. 1.2 gange
normalflyvefarten, kan vi slække på det trykkede højderor og begynde det halve loop. Når man
flyver det halve rul ved retournement, kan de samme fejl som ved første halvdel af et styrede rul
naturligvis forekomme. Det eneste nye her er, at vi skal standse drejningen om længdeaksen når vi
ligger på ryggen, ved at bringe pinden i neutral, og en lille smule rygflyvning. Rygflyvning vil
blive beskrevet udførlig i afsnit 5.2.4.

5.2.3.

Immelmann.

Immelmann er en kunstflyvningsfigur, der opstår ved at kombinere den første
halvdel af et loop, og den anden halvdel af et styret rul. Vi opnår også ved 1
denne figur en kursændring på 180°. Belastningerne er her stærkere end ved
loop, idet det er nødvendigt med en betydelig højere begyndelseshastighed for at nå rygstillingen
med fart nok til at udføre det halve styrede rul. De normalt optrædende belastninger er +3.5 til
+4.5 G. Ved det halve rul fra rygstilling til normalflyvestilling optræder små negative påvirkninger
(-0.5 G)

Flyvningen ved Immelmann.
For at flyve Immelmann er det nødvendigt med en begyndelseshastighed der er omkring 2.5
gange normalhastigheden. Efter vi, ved at trykke næsen, har opnået begyndelseshastigheden,
trækker vi flyet op i det halve loop. Trækket i pinden skal ske som det er beskrevet ved loop. Så
snart flyet befinder sig på den krumme flyvebane, skal man bøje hovedet bagover, for at få øje på
horisonten så tidlig som mulig. Når flyets næse endnu er en smule over horisonten - ca. som ved
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rygstillingen ved det styrede rul -, forlader vi loopets krumme flyvebane ved at trykke højderoret
passende, og går over i en kort rygflyvning. Flyets næse skal ubetinget være over horisonten.
Samtidig med at vi trykker højderoret, indleder vi det halve rul ved et krængerorsudslag. Ved
denne figur er det vanskeligt efter det halve loop straks at få øje på retningspunktet og flyve det
halve rul herefter. Ofte begås den fejl ved Immelmann at piloten fra begyndelsen trækker for
meget. Flyet flyver derved med en unødvendig stor indfaldsvinkel og taber hurtigt fart. Hvis man
trækker for hårdt kan man også komme ud for dynamisk stall med de allerede kendte følger.
Ydermere optræder der på grund af den store hastighed store belastninger, der på grund af at
blodet trækkes væk fra hjernen, kan medføre midlertidige synsforstyrrelser (grey-out / blak-out)
eller i værste fald G-LOC.
Begyndere har ofte, ved begyndelsen af rullet, vanskelig ved at holde den rigtige stilling i forhold
til horisonten. En for tidlig indledning af halvrullet (flyets næse er endnu for højt i forhold til
horisonten) fører til hurtig fart tab, stall, spind, m.v. Hvis der trykkes for meget, og gives sideror
kan flyet gå i rygspind.
Bliver det halve rul først indledt når flyets næse er under horisonten får flyet unødvendig meget
fart, taber højde, og det bliver vanskeligt at holde kursen under drejningen. Bemærker piloten at
hastigheden er for ringe i rygstillingen, skal han ikke indlede halvrullet. Figuren ville mislykkes.
Han skal blive i rygstilling, samle fart og så først lave rullet. Når han øger farten skal næsen være
på horisonten. Når det halve rul påbegyndes skal næsen igen være trykket op over horisonten.

Figur 5.7 Immelmann

Fejl ved Immelmann. For tidlig indledning af det halve rul: Tab af vinge evt. rygspind. For sen
indledning af det halve rul: Stor hastighedstilvækst, vanskeligheder med at holde retningen under
udrulningen.
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5.2.4.

Rygflyvning.

1

Rygflyvning er ingen kunstflyvningsfigur, men en flyvetilstand, som vi ofte befinder os i under
kunstflyvning. Under rygflyvning flyver flyet omvendt (med hjulet opad og med negativ
indfaldsvinkel).
Profilform og indfaldsvinkel giver flyet en anden flyvestilling på ryggen end når det vender
normalt. P.g.a vingens for det meste asymmetriske profil, må vingens hvælvede overside få en
bestemt indfaldsvinkel. Af denne grund, og på grund af vingens positive indstilling i forhold til
kroppen, får flyets længdeakse en skrå stilling i forhold til flyveretningen. For tilskueren ser
rygflyvningen ud til at være stallet.
Gennemførelse af rygflyvning.
Nar vi laver rygflyvning må vi være opmærksomme på at vore fly som regel kun må belastes halvt
så hårdt negativt som positivt. Ved rygflyvning skal man altså være varsom med at trykke pinden
for hurtigt.
Vi har to muligheder for at bringe flyet fra normalstilling til rygstilling: for det første ved at dreje
flyet om længdeaksen - gennem et halvt rul, for det andet ved at dreje flyet om tværaksen gennem et halvt loop. Det letteste er at bringe flyet om på ryggen gennem et halvt styret rul, og
det har følgende grunde:
a) Flyet beholder sin flyveretning. Piloten kan allerede i normalflyvestillingen koncentrere sig
om retningspunktet på horisonten.
b) Piloten bringer flyet i den uvante flyvestilling med højere hastighed, hvilket betyder at flyet
virker kraftigere på rorene.
Når man bringer flyet om på ryggen gennem et halvt loop forekommer der nogle vanskeligheder
for kunstflyvningseleven. Det er ikke helt let at holde den nødvendige hastighed i rygstillingen og
vurdere den rigtige stilling i forhold til horisonten ved overgangen til rygflyvning. Laves
overgangen fra halvloopet til rygflyvning for tidligt, d.v.s., når flyets næse endnu er for højt over
horisonten, taber flyet straks meget fart og synker igennem. Eller det tipper til en af siderne, og
piloten befinder sig uden sin egen medvirken straks efter i normalstilling.
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Figur 5.8 Rygflyvning.
næsestilling

Bemærk

den

høje

Figur 5.9 Rygflyvning. Set fra forsædet.

Trykkes der for meget, så luftstrømningerne slår fra, kan flyet gå i rygspind. Lader piloten
derimod næsen komme for langt under horisonten får flyet meget hurtigt en for stor hastighed.
Piloten er - hvis han vil blive i rygstillingen - tvunget til at trykke næsen op over horisonten igen
(derved forekommer temmelig store negative belastninger), eller han flyver loopet til ende.
Derved vil der på grund af den hurtigt voksende hastighed forekomme store posiiive belastninger.
Det er altså bedst, ved det første forsøg på at flyve rygflyvning, at indlede med et halvt styret rul.
En pilot der foretager sin første rygflyvning kan blive overrasket af den uvante situation. Han ser
jorden for oven og himlen for neden, han hænger kun i selerne. Rorene har en anden følsomhed
end man er vant til. Mange unge piloter bliver fuldstændig forvirret heraf.
Af denne grund er det bedst først at demonstrere rygflyvningen med dobbeltstyring.
Det er vigtigt at vide og tage i betragtning at rorenes virkning ikke ændres. Forskellen består kun i
flyets stilling. Hvis pinden trykkes, bevæger flyet sig stadig "væk fra piloten", og trækkes pinden
kommer flyet "imod piloten". Bevægelser med side-, og krængeror føles uændrede. Når vi skal
lære rygflyvning, skal vi på de første flyvninger kun tilstræbe at holde farten konstant. Derved skal
også kurs og krængning holdes konstant.
Normalhastigheden ligger ved rygflyvning 20-30% højere end ved normal flyvning. Dette
forklarer også hvorfor luftstrømningerne slår fra tidligere ved rygflyvning end ved normal
flyvning. Styrepindens stilling ved ryg flyvning med normal hastighed er temmelig trykket. Først
når vi kan holde hastigheden konstant ved rygflyvning kan vi ga over til bevidst at udføre
hastighedsændringer, idet vi med højderoret ændrer kroppens stilling i forhold til horisonten.
Derved skal vi huske ikke at lade næsen gå for langt ned i forhold til horisonten, da flyet ellers
meget hurtigt vil løbe op i fart, og den følgende opretning for at bringe næsen over horisonten har
ubehagelige negative påvirkninger med sig.
Når man skal lære styringen om længdeaksen, gives der ofte forkerte rorudslag. Den ønskelige
sikkerhed opnås bedst ved bevidst at lægge flyet i en "skæv" stilling, og derpå rette op.
Flyet er på ryggen en smule ustabil om længdeaksen. Dette skyldes at planernes V-form ikke
længere er virksom.
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Ved at bruge sideroret bemærker vi os især at flyet stadig drejer i retning af det udtrådte ben.

Rygflyvningskurver.
Når vi er blevet fortrolige med alle tre rors virkning ved rygflyvning, kan vi gå over til at flyve
kurver. Derved vil der blive vanskeligheder med styringen med krængerorene. Vi opstiller herfor
nogle betragtninger.
Ved rygflyvning er vingernes overside blevet til underside, og omvendt. En kurve skal
påbegyndes. For også at få den krævede skråstilling, skal roret på den inderste vinge bevæges
opad, og roret på den yderste vinge skal bevæges nedad. Dette opnås ved at give krængeror til
modsat side som sideror.
Frem for alt må "venstre" og "højre" ikke forveksles. Hvis piloten, fra sit sæde betragtet, indleder
en venstrekurve (d.v.s. han giver sideror til venstre - krængeror til højre), så flyver han for
betragteren på jorden rygflyvningskurve til højre.
Til rygflyvningskurver er der følgende at sige: Kurven indledes ved at vi samtidig giver sideror
og- modsat krængeror. Flyet vil straks krænge og begynde at kurve. Umiddelbart efter
indledningen af kurven, skal side og krængeror bringes i neutral. Vores største opmærksomhed
gælder herefter bibeholdelsen af krængning og hastighed. Kurveflyvningen hører straks op når
sideroret bringes i neutral, og krængningen afsluttes med krængeroret.
Vi øver dernæst kurver med op til 30 graders krængning med vilkårlig retningsændring. Så flyver
vi fuldkredse. Efter nogen øvelse kan vi flyve "rene" kurver ved hjælp af kugle (virker ikke) og
drejningsviser, hvis drejningsviseren ellers lader sig vende. Så vil vi også beherske kombinationen
af krænge-, og sideror. Et specielt problem er orienteringen under rygflyvning. Det er tilrådeligt
ikke at vælge et retningspunkt på horisonten, men et markant punkt ca. 3 km fra flyet. Det kræver
megen erfaring før man ved rygflyvningskurver hele tiden er klar over i hvilken retning man
flyver. Lettest lykkes orienteringen når vi flyver fuldkredse. Er rygflyvningen begyndt efter et
markant punkt, indleder vi kurven og lader flyet kurve indtil punktet igen kommer ind i synsfeltet.
Hvis man bøjer hovedet bagover, er udsigten over jorden fremragende.
Ved overgang fra rygflyvning til normalflyvestilling er der to forskellige muligheder. Man kan
enten lave et styret halvt rul (anden halvdel af et rul), eller man kan flyve et halvt loop (anden
halvdel af et loop). Udførelsen af begge figurer er allerede blevet beskrevet. Før man afslutter
rygflyvningen med et halvt loop nedefter, skal vi passe på, at vi flyver med normalhastighed eller
langsommere. Ellers medfører halvloopet en for stor øgning af hastigheden, unødvendig stort
højdetab og ved udretningen for stor positiv G-påvirkning.
Ved overgang til normalflyvestilling gennem et halvt rul har vi brug for et fartoverskud (ca. 1.5
gange normalflyvefarten). Vi øger farten ved at sænke flyets næse. Før vi indleder det halve
styrede rul, må vi igen trykke næsen op over horisonten. Vi skal altid tænke på, at jo højere næsen
er over horisonten, desto nemmere er det at flyve det styrede rul.
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5.3.

5.3.1.

FORHOLDSREGLER
I SPECIELLE FLYESTILLINGER,
FAREMOMENTERNE I KUNSFLYVNINGSSKOLINGEN

OG

VED

Rygspind.

Man kan betegne rygspind, som en "speciel" flyvestilling ved kunstflyvning. Ved forkert udførelse
af forskellige kunstflyvningsfigurer, kan det ske, at flyet går i rygspind, f.eks. ved Immelmann.
Rygspind er ikke nogen farlig tilstand for vort fly. Ligesom flyet ved stall og siderorsudslag fra
normalflyvestilling, går i et normalt spind, nøjagtigt ligesådan går flyet i rygspind, hvis man staller
under rygflyvning, og giver sideror. Efter endt kunstflyvningsuddannelse burde enhver pilot prøve
rygspindet for at han også kommer til at kende denne flyvetilstand. Rygspind bør kun laves med
fly, der er godkendte til den højere kunstflyvning. Dertil skal imidlertid bemærkes at ikke alle
kunstflyvningssvævefly uden videre lader sig bringe i rygspind.
Vil vi lave rygspind, skal man passe på at flyet også spinder efter indledningen; Hvis vi fastslår at
farten går op, befinder flyet sig ikke i rygspind, men udfører en slags styrtspiral. Hvis det er
tilfældet skal spindforsøget straks afbrydes, da man ellers let kan overskride den maksimalt
tilladte hastighed.
I modsætning til et almindeligt spind, ligger flyet ved rygspind med kabinen udad. Der optræder
negative påvirkninger på op til -2 G. Der er udmærket udsyn over jorden ved rygspind.
Det er ikke svært at afslutte rygspindet, fordi sideroret ligger frit ude i luftstrømmen. Flyet hører
straks op med at spinde så snart vi giver lidt modsat sideror, og slækker pinden lidt fra forreste
stilling. For en sikkerheds skyld giver vi dog fuldt sideror imod drejningsretningen. Hører
drejningen op går flyet over i et dyk, hvorefter vi enten kan trykke pinden og fortsætte med
rygflyvning, eller vi kan rette op som efter et almindeligt dyk. I det andet tilfælde, skal højderoret
bruges, så hastigheden holdes inden for de almindelige grænser.
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5.3.2.

Fladspind.

En farlig slags spind, der kan forekomme ved specielle forudsætninger, kaldes fladspind. Af
denne grund må vi også beskæftige os med det.
Fra det almindelige spind ved vi at flyets længdeakse indtager en konstant stejl hældning når
luftstrømningerne, efter stall, er slået fra om vingerne og flyet har sænket næsen. Denne hældning
forbliver konstant indtil vi afslutter spindet, når der er tale om et almindeligt spind. Forskellige
ting kan imidlertid bevirke, at kroppen under spindet indtager en mere vandret stilling, idet flyets
næse hæver sig. Dette betegner vi som overgang til fladspind. Længdeaksens hældningsvinkel er
afhængig af flyets tyngdepunktsbeliggenhed. Hvis tyngdepunktet rykkes frem vil længdeaksen
stille sig stejlere, og hvis tyngdepunktet rykkes tilbage vil længde aksen stille sig mere vandret.
Kropshældningen har indflydelse på strømningsforholdene om højderoret. Ved normalt spind
følger luftstrømningerne roret, men ved fladspind vil de slå fra.
Ved de fleste konstruktioner befinder sideroret sig så i hvirvlerne fra højderoret, henholdsvis helt i
"strømningsskyggen". Side-, og højderorsudslag er uden virkning.
Et fly der er i fladspind drejer sig forholdsvis hurtig, synker derved mindre og reagerer
overhovedet ikke på rorene. At få flyet ud af fladspind er meget vanskeligt, og ofte helt umuligt.
Piloten forsøger at komme ud af denne flyvetilstand ved først at give fuld sideror imod
drejningsretningen og bibeholde dette udslag. Derefter skal han forsøge at finde det gunstigste
højderorsudslag. Under ingen omstændigheder må man trække højderoret, idet højderoret allerede
har en meget stor indfaldsvinkel, og et "stall" ville gøre spindet endnu fladere. Hvis alle rorudslag
ikke hjælper, løsner piloten selerne, os bevæger sig så langt frem i kabinen som mulig. Dette
indebærer en mulighed for at flyet vil indtage en stejlere stilling, og at flyet så kan rettes ud.
Giver alle anstrengelserne ikke noget resultat skal man i rette tid stå af med faldskærm.
De svævefly vi bruger kan under normale omstændigheder ikke gå i fladspind. Vore
sikkerhedsbestemmelser forbyder at fly, der er tilbøjelige til at gå i fladspind, anvendes. Vore fly
kan kun gå i fladspind hvis de gennem forkert trimning får tyngdepunktet for langt tilbage.
Rigtig vægt i flyet er en grundforudsætning for kunstflyvning. Trimningen skal naturligvis
kontrolleres før hver eneste start.

5.3.3.

Haleglidning.

Haleglidning er en kunstflyvningsfigur, der fremkommer ved
fuldstændig fart tab under lodret flyvning opad, og derefter tipper
enten for- eller bagover, og går over i et dyk, der rettes ud som
normalt.

1

1

Når haleglidning laves med vilje, fejlfri og i et fly der er tilladt hertil, kan man ikke sige at det er
en farlig kunstflyvningsfigur. Hvis derimod f.eks. en hårnål mislykkes, flyet laver haleglidning, og
piloten reagerer forkert kan det have farlige følger for fly og pilot, især da hvis flyet kun er tilladt
til den simple kunstflyvning. Haleglidning er en af den højere kunstflyvnings figurer.
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Falder flyet efter fuldstændig at have tabt farten baglæns, opstår der ved glidningen baglæns
forholdsmæssig store luftkræfter på rorene. Hvis rorene så ikke holdes fast af piloten, kan denne
luftkraft brække rorene af.
Når man lærer hårnål kan det forekomme at der gives sideror for sent, og at flyet efter fuldstændig
fart tab falder over halen, og altså laver en haleglidning. Piloten forholder sig rigtigt, hvis han kort
før flyet falder, giver fuldt højderor, bringer side-, og krængeror i neutral, og holder fast. Flyet
tipper så rundt og går i et dyk, og kan så rettes op på normal vis. Hvis man holder løst på rorene
under haleglidning kan der komme farlige skader på rorene.
Billede 22 . Når flyet glider baglæns kan luftkræfterne brække rorene af.

A.

B.

Figur 5.10 Haleglidning: A: Haleglidning forover, B: Haleglidning bagover
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5.3.4.

Havari.

Hvis der under kunstflyvningen kommer et brud, der gør flyet ude afstand til at flyve, eller piloten
erkender at styringen kan svigte når det skal være, skal man forlade flyet med faldskærm. Et brud
på flyet kan forekomme, hvis flyet rettes for hårdt ud i nærheden af den maksimalt tilladte
hastighed. Et brud kan komme ved rygflyvning hvis brudlastfaktoren for kunstflyvning på ryggen
overskrides.
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6. Konkurrencer
Kunstflyvning med svævefly er, udover at være en sjov hobby, også en konkurrencesport, hvor
der afvikles europa- og verdensmesterskaber. FAI's (Fédération Aéronautique Internationale)
kommission for kunstflyvning CIVA (Commission Internationale de Voltige Aerienne) står for
styringen af, hvorledes kunstflyvningskonkurrencer skal afvikles. Under CIVA eksisterer der en
række subkommitéer, som tager sig af udviklingen og opdateringen af sporting codes som gælder
for kunstflyvning, hvad enten det drejer sig om motorfly eller svævefly.
Ud af samlingen af subkommitéer under CIVA, findes der to, som er af særlig interesse for
svæveflyvere; subkommitéen for kunstflyvningskataloget, og subkommitéen for kunstflyvning
med svævefly.
Subkommitéen for kunstflyvningskataloget er ansvarlig for udgivelse, opdatering og udvikling af
kataloget over kunstflyvningsmanøvre, som må anvendes ved konkurrencer, sanktioneret af FAI.
Subkommitéen for kunstflyvning med svævefly er ansvarlig for alle aspekter omkring
konkurrencer i kunstflyvning med svævefly. Der være sig regelsæt for afvikling, bedømmelse,
indstilling af dommere etc. Desuden er det komiteens opgave, at udvælge de manøvrer fra
kunstflyvningskataloget, som er mulige at udføre med svævefly. Disse manøvrer er samlet i et
særligt katalog, som benævnes GAF-kataloget (Glider Aerobatic Figures).
For den konkurrence interesserede, kan FAI sporting code sektion 6, som omhandler
kunstflyvning, rekvireres gennem KDA (Kongelig Dansk Aeroklub), Dansk Svæveflyver Union,
Dansk Kunstflyver Union eller direkte hos FAI.
Endvidere kan dokumenterne hentes på FAIs hjemmeside:

www.fai.org

Juli 2003 var den direkte sti til dokumenterne:
Sporting Code Section 6:
ftp://www.fai.org/sporting_code/sc06.zip
CIVA Regulations Part 2 Events for Glider Aircraft:
ftp://www.fai.org/aerobatics/rules/civareg2.zip
Glider Aerobatic Figures (GAF-kataloget)
http://www.fai.org/aerobatics/catalog/pdf/GCatalog.PDF

Med hensyn til svæveflyvning, indeholder sporting code sektion 6 følgende af interesse:
1.
2.
3.

Generelle regler og bedømmelseskriterier for verdens- og kontinentale mesterskaber, samt
internationale kunstflyvningskonkurrencer,
Regulativer for afvikling af internationale kunstflyvningskonkurrence med svævefly, samt
GAF-kataloget.
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6.1.

Konkurrencediscipliner

Ved konkurrencer i kunstflyvning med svævefly konkurreres der i følgende discipliner.
1.

Kendt obligatorisk flyveprogram, hvilket er et program som skal offentliggøres mindst 6
måneder før konkurrencestart.

2.

Frit flyveprogram, som er et flyveprogram sammensat af piloten selv.

3.

Ukendt obligatorisk program, som er et program sammensat af konkurrenceledelsen, men
hvor piloten kun kender de manøvrer, som indgår i programmer, men ikke sekvensen af
manøvrerne i programmet. Listen over indgående manøvre skal offentliggøres mindst 6
måneder før konkurrencestart.

Konkurrencedeltagerne skal deltage i alle discipliner, for at kunne vinde blot en af disciplinerne. En
konkurrence opdeles i tre runder:
1.

Demonstrationsrunde, hvor alle deltagere skal gennemflyve et program i hver disciplin:
Program 1 : Kendt obligatorisk program.
Program 2 : Frit program.
Program 3 : Ukendt obligatorisk program.

2.

Udelukkelsesrunde, hvor alle deltagere igen skal gennemflyve et program i hver disciplin:
Program 4 : Kendt obligatorisk program.
Program 5 : Frit program.
Program 6 : Ukendt obligatorisk program.

3.

Finalerunde, hvor ca. halvdelen af de bedste fra runde 1 og 2 deltager. Dog skal de 6 bedst
placerede i de frie programmer deltage. Hvor mange der kommer i finalen afgøres af
konkurrenceledelsen. I finalerunden flyves kun et program:
Program 7 : Frit program.

Efter runde 1 og 2 kan der kåres en vinder af det kendte og det ukendte obligatoriske program.
Vinder af den kendte obligatoriske program bliver den pilot, som har opnået flest point i
henholdsvis program 1 og 4. Vinder af de ukendte obligatoriske program, bliver den pilot som har
opnået flest point i program 3 og 6. Vinder af det frie program, er den pilot, som har opnået flest
point i program 2, 5 og 7. Den samlede vinder bliver den pilot, som har opnået højest samlede
pointantal fra alle 7 programmer.
Udover den individuelle konkurrence, kan der også konkurreres i holdmesterskab. Holdmester
bliver det team (nation eller klub), som har opnået det højeste pointantal fordelt på maksimum 3
flyvninger, uanset disciplin. Dog skal det bemærkes, at en pilot kun må bidrage med point fra én
flyvning.
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6.2.

Konkurrence område

Alle programmer skal flyves inden for en "box", som måler 1x1x1 km. Boksen skal desuden være
hævet mindst 200m AGL, som vist på Figur 6.1 Konkurrenceområdet (Box'en)
1.000 m
00
1.

0

m

1.000 m

200 m

Figur 6.1 Konkurrenceområdet (Box'en)

På jorden skal boksen og akserne i boksen være tydelig markeret, som vist på Figur 6.2.
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Figur 6.2 Markering af boksen på jorden i henhold til: CIVA Regulations Part 2 - Events
for Glider Aircraft version 2003-1

Boksen skal helst ligge tæt ved landingsbanen, og i øvrigt være drejet på en måde, så vinden i en
højde af 700m ikke afviger mere end 45° fra hovedaksen.
Ligger skybasen under 1200m, men over 950m, kan konkurrenceledelsen gå ind og afkorte de
obligatoriske programmer, ved at fjerne de sidste manøvrer i programmerne. Dette gælder ikke de
frie programmer, som skal udføres i deres fulde længde.
Ganske som i tennis, sider der liniedommere i hvert hjørne af boksen. Disse dommere checker
ikke blot om piloten flyver uden for boksen, men og hvor længe han eller hun er ude af boksen.
Dette trækker naturligvis fra ved pointgivningen, men det er til tider bedre at overskride
boksgrænsen, og få fuld point for manøvren man er i gang med, end det er helt at opgive
manøvren. Udføre piloten manøvrer under 100m, medfører det diskvalifikation.

Vurdering af manøvre og programmerne

6.3.

I de obligatoriske programmer og i det frie program er pointgivningen baseret på:
1.

Markering af de enkelte manøvrer.
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2.

Positionering.

3.

Harmoni.

4.

Alsidighed (gælder kun det frie program).

I vurdering af den enkelte manøvre, sammenlignes den fløjne manøvre med den beskrevne i GAFkataloget. En perfekt udført manøvre giver topkarakteren 10. Afviger den fløjne manøvre fra det
perfekte, reduceres karakteren nedefter til i spring på ½. Udelades en manøvre fra programmet gives
karakteren 0.
Karakterreduktionen er også afhængig af, hvor mange grader der afviges fra den afstukne kurs efter
afslutningen af manøvren. Desuden reduceres karakteren for manøvren, hvis ikke der er en tydelig
markering af påbegyndelse og afslutning af manøvren. I FAI's sporting code 6, afsnit 2, er der en
detaljeret beskrivelse af karaktergivningen.
Positioneringsvurdering baserer sig på, hvor god den enkelte udøver er til at udføre manøvrerne langs
symmetriakserne i boksen. Det være sig hovedakserne (se figur 2) eller diagonalakserne. Den højeste
karakter opnås, hvis tyngdepunktet i programmet ligger over skæringspunktet mellem hovedakserne.
En flyvning er harmonisk, hvis de enkelte manøvrer er tydeligt separeret fra hinanden, og at
adskillelsestiden er den samme. Desuden skal udgangshastigheden for en manøvre være afstemt med
indgangshastigheden til næste manøvre.
Harmonien i et program forstyrres af lange pauser, kursændringer og ændring af flyvevinkel
mellem hver af manøvrerne.
Alsidighedskriteriet er kun forbundet med de frie programmer. Højeste karakter for alsidighed
gives, hvis programmet indeholder manøvrer fra manøvrefamilierne 2 og 4-9, dog skal det frie
program som minimum indeholde følgende manøvrer:
1.

Drej med rulninger, eller en del af et drej, med mindst et komplet rul.

2.

Spind med mindst en omgang.

3.

Halvrul af under 5 sek. varighed.

4.

Halvrul varende over 5 sek.

5.

Markeret rul med mindst 2 markeringer.

6.

Halvt positivt flick rul.

7.

Halvt negativt flick rul.

Er ovenstående kriterier opfyldt kan topkarakteren 10 opnås. For hver manglende manøvre,
reduceres der i karakteren.

6.4.

Tolkning af kunstflyvningssymboler
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Til illustration af kunstflyvningsmanøvre, anvendes en særlig notations- eller skitseteknik, som i
1944 blev udviklet af spanieren Colonel Jose Luis de Aresti. Ideen bag systemet er, at man ud fra
en simpel skitse kan se, hvilken manøvre det er, man skal flyve. I 1990 udviklede CIVA en ny
standard skitseteknik og en række standard symboler for de enkelte kunstflyvningsmanøvrer.
Samtidig tilknyttede man et pointantal til hver manøvre, som benævnes K-faktoren. Bag Kfaktoren gemmer sig en vurdering af sværhedsgraden af manøvren; Jo højere K-faktor, jo
vanskeligere en manøvre.
CIVA organiserede ligeledes de enkelte manøvre i 9 familier (se bilag 1), for at gøre det lettere at
referere til en bestemt manøvre:
Familie 1. Linier og vinkler
Familie 2. Drej og drej med rulninger
Familie 3. Kombinationer af linier
Familie 4. Udgået i 1999- var tidligere Spind, der nu er flyttet til familie 9.
Familie 5. Stall turns
Familie 6. Haleglidninger
Familie 7. Loops og 8-taller
Familie 8. Kombinationer af linier, vinkler og loops
Familie 9. Langsomme rulninger, markerede rulninger, flickrulninger,
langsomme rulninger og spind

super

Et indvendigt loop for eksempel, tilhører familie 7, og symbolet findes i række 5, søjle 1 (se Figur
6.3). Manøvren har derfor nummer 7.5.1. K-faktoren er angivet ved tallet 10 i cirklen ved siden af
loopsymbolet.

Figur 6.3 "7. Loops and Eights" fra GAF-kataloget
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I listen over diverse symboler, er der bevidst udeladt manøvre, som kun motorfly kan udføre. Der
kan derfor virke som om, at der mangler nogle rækkenumre. Eksempelvis er række 4 og 5 i
familie 1 bevidst udeladt.

6.5.

Symboler for linier, vinkler og kombinationer af linier

Begyndelsen af en manøvre markeres med:

Er manøvren den første i et program er indgangssymbolet:

I et program, er det normalt at skrive et tal ved indgangssymbolet, der indikerer rækkefølgen af
manøvrer i programmet.
Afslutningen af en manøvre markeres med

Afslutningen af sidste manøvre i et program markeres med

Manøvrer, som foregår med positiv g-påvirkning er skitseret med fuld optrukne linier (positiv
linie), mens manøvrer med negative g-påvirkninger skitseres med stiplede linier (negativ linie). En
flyvning langs en vandret linie ser således sådan ud

mens en rygflyvning langs en vandret linie ser sådan ud

Positive og negative liner skal altid flyves i vinkler 0°, 45° eller 90° (vandret, stigninger eller dyk).
I tilfælde, hvor det for illustrationens skyld, er ligegyldigt om en linie er positive eller negative,
skitseres linien med punkter.
Linier kan kombineres til figurer ved, ganske enkelt at tegne linierne efter hinanden (se familie 3, i
GAF-kataloget)
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6.5.1.

Drej

Drej skitseres med en oval cirkel (se familie 2 i bilag 1)

Er der tale om et 90° eller 180° drej, illustreres den manglende del af fuldkurver med punkter, for
at fremhæve, at der tale om et drej.
1

1

90°

180°

Et drej skal altid udføres som et 90°, 180°, 270° eller 360° drej med 60° krængning, uanset om
drejet flyves normalt eller inverteret. Desuden skal indgangshastigheden, hastigheden i drejet og
udgangshastigheden være den samme.
6.5.2.

Spind

Spind skitseres med en vinkelret trekant over en lodret linie, med en snøvs på den spidse vinkel,
som indikerer flyveretningen. Skal spindet udføres udvendigt, skal trekanten være skraveret.
1

1

Figur 6.4 Den første figur viser et normalt
spind, medens den anden viser
indgang på ryggen med
udvendigt spind, samt normal
udgang.

Antallet af omgange der må udføres, er et multiplum af 90°, dog skal der mindst udføres 1 hel
omgang (360°), og maksimum 2 omgange. På sin skitse skriver man antallet af omgange man har
tænkt sig af udføre.
Et spind skal påbegyndes med et minimum af fart, således at spindet fra starten følger en lodret
linie. Allerede efter en halv omgang skal spindet være langs en markant lodret linie nedad. Ellers
betragtes "spindet" som et flickrul.
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Udretningen fra spindet skal flyet i en kort periode flyve i en lodret linie nedad. Før er spindet ikke
et markeret spind. Se familie 9, i GAF-kataloget.
6.5.3.

Stall turns

Symbolet for et stall turn eller Hammerhead, som manøvren også kaldes, ser
sådan ud:

R
4

Fra vandret flyvning til lodret stigning flyve i en blød kurve med konstant radius.
I toppen af manøvren drejes flyet 180° omkring sin højdeakse (i den retning den
lille streg på toppen af symbolet indikerer), så drejningen af flyet kun foregår i
det vertikale plan. Figuren afsluttes med et lodret dyk, før udretning til vandret flyvning. Se
familie 5 i GAF-kataloget.
6.5.4.

Haleglidning

Symbolet for en haleglidning, hvor flyet falder forover (pind tilbage) ser således
ud:
1

hvorimod symbolet for en haleglidning, hvor flyet falder bagover (pind frem),
er illustreret med en stiplet linie
1

En haleglidning indledes som et stall turn, med den forskel, at flyet skal stoppe i lodret flyvning,
for derefter tydelig at glide baglæns (ca. en kropslængde). Efter haleglidningen skal flyet tippes
forover eller bagover. Udretning til vandret flyvning skal følge umiddelbart efter flyet er faldet
igennem.
6.5.5.

Loops, 8-taller og kombinationer af linier, vinkler og loops

Loop, eller indvendigt loop (manøvre 7.5.1), der er den mest velkendte
kunstflyvningsfigur, er symboliseret ved en cirkel med positive ind- og
udflyvningslinier
1

mens udvendigt loop (manøvre 7.5.2) er symboliseret med

1

Udkast: Juli 2005

Side 72

Kompendium i kunstflyvning med svævefly
Radius af loop'et skal være konstant. Det kræves derfor, at hastigheden i loop'et
(vinkelhastigheden) konstant ændres, for at fastholde den konstante radius.
Loop kan også udføres som en kantet figur, hvor bueflyvningen afbrydes af
flyvning langs en linie. Inden for kunstflyvningskonkurrencer er det tilladt at
flyve forskellige variationer af 4- og 8-kantede loops (manøvre 7.7.x, 7.9.x
og 7.10.x). Eksemplet viser 7.10.1
En ½ 8-tals manøvre skitseres med et liggende 8-tal (manøvre
7.19.1). Radius af loop delen i et 8-tal, skal som ved et almindelig
loop, være konstant. Flyvningen langs linierne i 8-tallet skal foretages
i 45° stigning og dyk.

1

1

Loop, vinkler og linier kan næsten kombineres i det uendelige til særlige figurer, som skitseret i
GAF-kataloget, familie 8.

6.5.6.

Rulninger

Inden for konkurrencesporten opereres med 4 typer rulninger:
1. Familie 9.1

Langsomme rulninger

2. Familie 9.2-4,8 Markerede rulninger
3. Familie 9.9-10 Flick rulninger
4. Familie 9.11

Super langsomme rulninger

Reference til rulninger i GAF-kataloget er givet ved familienummer (eks.: 9.2), rækkenummer i
tabellen og søjlenummeret. Søjlenummeret angiver hvor mange kvarte omgange (90°), der skal
flyves i rulningen.

Langsomme rulninger
Et langsomt rul, er en drejning af flyet omkring flyets længdeakse, hvor flyets tyngdepunkt følger
en ret linie. Varigheden af et langsom rul skal være under 10 sek.
Symbolet for et langsomt rul er en linie, med et buestykke på tværs af en
linie, hvor rulningsretningen angives med en pil.

1

Et 180° langsomt rul er symboliseret ved et buestykke på den halve længde
af et 360° langsomt rulningssymbol.

1
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Markerede rulninger
Ved et markeret rul forstås et langsomt rul som kortvarigt afbrydes. Under
flyvning skal markeringerne være tydelige og af samme periode. Symbolet
for et markeret rul, er identisk med symbolet for et langsomt rul, med den
tilføjelse, at der ud for buestykket, skrives hvor mange markeringer der skal
udføres på en fuld rulning. Eksemplet viser 1½ rul, med 8 markeringer pr.
rul. Dette svare til at der for at flyve figuren skal udføres 12 markeringer.

1

8

Der er kun langsomme rulninger, som må være markerede.

Flick rulninger
Det er vanskeligt at definere, hvad et flick rul er, men manøvren flyves ved at give fuldt sideror,
samtidig med, at pinden føres hurtig frem eller tilbage. Krængerorene skal forblive neutrale.
Resultatet er, eller skal være, en figur, hvor flyet roterer omkring sin længdeakse i en
spirallignende manøvre, hvor flyets tyngdepunkt følger en ret linie. Omdrejningsretningen af
flickrulningen følger siderorsudslaget.
Et positivt flickrul (hvor pinden føres tilbage) er symboliseret ved en åben
ligesidet trekant, mens et negativt flickrul er symboliseret ved en skraveret,
ligesidet trekant. På toppen af trekanten anbringes en lille snøvs, der peger i
flyveretningen.
Et 180° flickrul er symboliseret ved en lille ligesidet trekant, hvor trekantens
nederste side er placeret på en linie

1

1

1

Super langsomme rulninger (Super Slow Roll)
Definitionen af et super langsomt rul, afviger kun fra definitionen af et
langsomt rul i varigheden. Et langsomt rul, som varer 10 sek. eller mere, er et
super langsomt rul. Symbolet for et super langsomt rul, er et buestykke med
to pilehoveder, hvor pilehovederne angiver rulningsretningen.

1

Kombinationer af rul og andre manøvre
Rulninger foregår altid i kombination med en anden manøvre (når rulningstypen er uspecificeret,
menes alle typer). Symbolet for alle rulningstyper i GAF-kataloget, er et lille buestykke på
grundmanøvren. Placeringen af buestykket på grundmanøvren illustrerer, hvor i manøvren
rulningerne skal foretages. Buestykkerne er ligeledes et udtryk for, at manøvren kan flyves med
eller uden et eller flere rul. Det er kun hvor rulningssymbolet er påtegnet i manøvren, at rulninger
er tilladt at udføre. Et buestykke, der deler en linie omtales som et 360° optionelt rul. Det betyder
at grundmanøvren kan udføres med eller uden et 360° rul.
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1

Eneste undtagelser fra reglen om 360° optionelt rul, er manøvrerne 1.1.1 og
1.1.2 (se bilag 1, familie 1). Disse skal udføres med mindst et 360° rul.
1

Et buestykke, der udspringer fra en linie omtales som et 180° rul. Et sådan
rul er IKKE optionelt. Et 180° rul af den ene eller anden type, skal derfor
udføres sammen med grundmanøvren, hvor den er angivet.
Omdrejningsretningen er dog stadig valgfri, selvom det i GAF-kataloget kan
se ud som om, at retningen er givet på figuren.

1

1

I forbindelse med lodrette stigninger eller dyk (90° linier), er der tilladt at udføre
et 90° rul, eller et multiplum af 90° rulninger. Dog maksimalt op til 720°.
Rulninger af denne type omtales som "optional nineties", og er symboliseret med
et helt buestykke med to små lodrette linier.

1

I praksis vil man skrive, hvor mange kvarte omgange man vil rulle, samt angive
omløbsretningen.
I forbindelse med et 180° rul eller et 360° optionelt rul, er det, med visse restriktioner, tilladt at
addere et 360° rul.
For 8-taller (familie 7.19-30) er det derimod ikke tilladt at addere 360° rulninger til 180°
rulningerne. Derimod er det tilladt at tilføje 360° rulninger til 45° linien, som forbinder de to loop
segmenter.
Adderes et 360° rul til et 180° eller 360° optionelt rul, kan rulningerne være det, som kaldes
kædede, ukædede, eller modsatte.
Et kædet rul består af rulninger af samme type, som flyves umiddelbart efter
hinanden og udføres til samme side. Det er ikke tilladt med pauser i
rulninger i kæden. Et kædet rul betragtes som en rulningstype, i stil den
langsomme rulningstype, flickrul etc. I et flyveprogram skitseres kædede
rulninger med en lille streg ud for rulningssymbolerne. Det er den lille streg,
som indikerer, at der ikke er pause i mellem rulningerne.
Ukædede rulninger består af to og kun to rulninger af forskellig type til
samme side, hvor der skal være en kort pause i mellem rulningerne. Da et
kædet rul er en rulningstype, er det tilladt at uføre et kædet rul bestående af
eksempelvis langsomme rul efterfulgt af et flickrul.
Modsatte rulninger er rulninger af samme eller forskellig type, som udføres
med forskellig omløbsretning.
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For kædede, ukædede eller modsatte rulninger gælder, at der maksimalt må være to på hinanden
følgende rulningstyper.
I forbindelse med cirkulære loops, er der på symbolet for loop'et, angivet
hvorfra og hvortil rul må udføres. Dette er angivet med to små streger i toppen
af loop'et.
Rulninger kan også udføres i forbindelse med drej. I drej med rulninger er
det kun tilladt at udføre 360° langsomme rulninger, og der må ikke være
pauser mellem rulningerne. I GAF-kataloget er rulningsretningen angivet for
alle typer af drej med rulninger. Skal der skiftes omløbsretning mellem to
langsomme rulninger, må der højst være en pause, svarende til pauserne i
markerede rulninger.

1

Afhængig af antallet af rulninger i drejet, skal rulninger være påbegyndt og afsluttet inden for
bestemt antal grader af drejet.
I et 360° drej med 4 rulninger, deles drejet op i 4 drej af 90°. Inden for hvert af disse 90° drej, skal
der udføres en rulning.
6.6.

Eksempel på et kunstflyvningsprogram

Med udgangspunkt i det kendte obligatoriske program, som blev fløjet ved WM i 2002, skal vi se
på, hvorledes et kunstflyvningsprogram læses.
På skitsen over et kunstflyvningsprogram tegnes vindretningen altid, som kommende fra højre
mod venstre. Det er illustreret ved pilen øverst til højre på skitsen.
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CIVA - WM 2002 Unlimited Glider Known
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Figur 6.5 Det kendte obligatoriske program fra WM i 2002.

Alle manøvre er nummererede efter den rækkefølge de kommer, og begyndelsen af første
manøvre skal, som tidligere beskrevet være markeret med en dobbeltcirkel. Markeringen af at
programmet påbegyndes, foregår i praksis ved, at piloten vinker markant med vingerne.
Manøvre 1:
Normalt spind med 1 ¼ omdrejning. Flyveretningen er ved udgangen drejet 900 til højre i forhold
til retningen ved indgangen.
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Manøvre 2:
Hårnål over venstre vinge. Hårnålen indledes med et ¼ rul til venstre ved den lodrette opstigning.
Bemærk at symbolet på grund af retningen flyet kommer fra, skal læses som om man står bag
papiret og kigger på figuren.
Manøvre 3:
Positiv haleglidning (med pind trukket), med et ½ spind til højre på lodret nedadgående akse.
Manøvre 4:
Normalt loop.
Manøvre 5:
Manøvren (8.57.1) er fra familie 8 (Combination of lines, angles and loops). Manøvre indledes
med 450 stigning, fulgt af 5/8 loop. På den lodrette nedadgående linie udføres et ½ udvendigt
spind og der rettes ud af dykket.
Manøvre 6:
Et ½ super slow rul. Flyet er nu inverteret.
Manøvre 7:
Et 1800 drej til højre (venstre hvis man sidder i flyet) med 1 og et ½ rul. Indgang invertere og
udgang retvendt.
Manøvre 8:
Manøvren (7.14.1) er fra familie 1 (Lines & Angles). Figuren indledes med 450 stigning, hvorpå
der udføres et ½ 4-punkts rul til højre, svarende til to punkter. Det gør giver flyet en inverteret
stigning i 450. Herefter trækkes flyet i lodret dyk, og efterfølgende ud af dykket.
Manøvre 9:
Der sluttes af med et fuldt 4-punkts rul til højre.
Afslutningen af programmet er skitseret to lodrette streger, og markeres i praksis ved, at piloten
igen vinker markant med vingerne.
Bemærk i øvrigt, hvorledes programmet er opbygget med hensyn til flyvning i opvisningsboksen.
I konkurrencer må vinden ikke afvige mere end 45° fra hovedaksen, men prøv at forestil dig at
flyve med let vind lidt ind fra siden, samtidig at man manøvrerer rundt og kursen langs akserne
helst skal holdes. Det er forfærdelig svært.
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7. Hvad man bør gøre og ikke skal gøre (Do’s and Don’ts)
Hvad man bør gøre:
1. Drik vand eller frugtjuice senest 30-40 minutter før du letter. Selv om vinteren kan du
blive dehydreret.
2. Udfør kunstflyvning som det første, medens din krops energiniveau endnu er højt. Undgå
kunstflyvning efter en strækflyvnings tur eller længere tid omkring vindposen.
3. Udfør kunstflyvning på dage med god sigt uden for meget termik/turbulens.
4. Informer alle om din position og dine hensigter om at udføre kunstflyvning.
5. Hold systematisk udkig for at sikre at luftrummet er frit
6. Trim flyet næsetungt
7. Hold øje med minimums højde begrænsninger
8. Stop kunstflyvningen ved de første tegn på træthed, stress, forvirring eller glemsomhed.
Hvad man ikke skal gøre:
1. Flyve som en blærerøv!
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8. SLUTBETRAGTNINGER
Når den unge pilot har fået sit kunstflyvningsbevis (højere kunstflyvning) behersker han alle
kunstflyvningens grundfigurer. Dermed er kunstflyvningsuddannelsen imidlertid ikke
tilendebragt. Han kan flyve de enkelte grundlæggende kunstflyvningsfigurer. Piloten har
tilbagelagt den første del af vejen til at blive den fuldendte kunstflyver. Nu må han træne
utrætteligt og lære de vanskeligere figurer, og at forbinde de enkelte figurer med hinanden på
bestemte måder. Endelig kan han selv sammensætte programmer og flyve disse. Ved
sammensætning af programmer er det muligt at inddele alle kunstflyvningsfigurer i tre grupper:
1. gruppe (Rul og rygflyvning ligeud)
Ved disse kunstflyvningsfigurer fjerner flyet sig varigt fra udgangspunktet i en bestemt retning.
2. gruppe (Hårnål, Immelmann, retournement, halv loop)
Disse kunstflyvningsfigurer giver en kursændring på 180 grader.
3. gruppe (Loop, spind, og rygflyvningsfuldkredse)
Ved disse figurer “forbliver flyet på stedet”.
Når man sammensætter et kunstflyvningsprogram, bør man sætte figurerne sammen således at
kunstflyvningen holdes indenfor et så lille område som mulig, således at instruktør eller tilskuere
har nemt ved at følge flyvningen. I princippet skal alle figurer flyves efter to retningspunkter der
ligger i hver deres retning. Orienteringslinier der løber i samme retning gør det ofte lettere at opnå
den forudsete flyveretning. Et kunstflyvningsprogram skal være flydende og uden unødig lange
mellemflyvninger. Hvis programmet er sat rigtig sammen behøves mellemflyvninger slet ikke.
Retningsændringer skal hovedsagelig kun være på 180 grader eller 360grader, og kun ved hjælp
af kunstflyvningsfigurer. Kurver skal kunne laves på ryggen. Hvis det er muligt skal man ikke
lave den samme figur flere gange efter hinanden.
Kunstflyvning kræver særdeles meget øvelse. Nær perfekt kunstflyvning kommer en pilot kun
gennem stadig, intensiv, og systematisk træning.
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