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Faget ”Navigation”
Navigation er evnen til at vide, hvor man er, og til at finde vej til det sted, som man ønsker at komme hen
til. I flyvningen arbejder vi med fire former for navigation:
1.
2.
3.
4.

Terrestrisk navigation (kig ud og sammenlign med fingeren på flyvekortet)
Bestiknavigation – ”dead reckoning” (Stedbestemmelse ud fra kurs og flyvehastighed)
Radionavigation (bruges stort set ikke i svæveflyvning)
Satellitnavigation (navigation ved brug af GPS, og i svæveflyvningen er det ofte kombineret med
beregning af, hvordan flyvningen bedst optimeres)

Navigation er det fag, som svæveflyvere skal have som grundlæggende baggrund for at kunne orientere sig
under flyvning, finde vej på strækflyvninger og bruge i forbindelse med flyvning i luftrum, hvor der er
særlige krav for flyvning – bl.a. i kontrolleret luftrum. Reglerne for flyvning i kontrolleret luftrum er
beskrevet i faget ”Luftfartsret”, som også er en del af SPL-teorien.
Faget henvender sig specielt til piloter, som flyver i traditionelle svævefly, men faget er også grundlag for
certifikat til de piloter, som uddannes på og alene flyver TMG – motorsvævefly til rejsebrug. TMG-piloter
skal dog i forbindelse med den praktiske uddannelse gennemgå nogle yderligere teoretiske emner, som
specifikt henvender sig til piloter, der flyver på motordrevne fly.
Der findes mange forskellige bøger o.l. som kan bruges i undervisningen til navigation, men disse
indeholder typisk også emner, som ikke er relevante i svæveflyvningen. Derfor omhandler dette kompendie
udelukkende de emner, der fremgår af UHB921, som stammer fra AMC1.SFCL130 (b)(9)
Dette kompendie vil udover teorien bringe lidt praktiske eksempler, som svæveflyvepiloten vil støde på i
hverdagen. Numrene på afsnittene henviser til de tilsvarende afsnit i uddannelsesprogrammet i
Unionshåndbogens grupper 921.

Dansk Svæveflyver Union
August 2022 – rev. November 2022
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9.1. Grundlaget for navigation
Jordkuglen og dens opbygning
Det må formodes at være almindeligt anerkendt, at jorden er en kugle – også selv om der gennem historien
har været stillet spørgsmålstegn ved dette faktum. Jordens kugleform og dens rotation omkring sin akse
giver i sig selv specielle udfordringer i at navigere i et fly.
Jorden er faktisk ikke helt rund, idet jordens radius ved polerne er 6.357 km, medens radius ved ækvator er
6.378 km. Diameter gennem polerne er således 42 km kortere end diameter gennem ækvator.
Jordkloden er delt op i 360 grader, som den når at dreje i løbet af et døgn. Faktisk drejer jordkloden 361
grader i løbet af et døgn, og på et år roterer den 365 ¼ gange om solen. Det er baggrunden for, at vi hvert
fjerde år har skudår, hvor februar har 29 dage mod normalt 28 dage.
Jordkuglen drejer om sig selv fra VEST mod ØST. Det får os til at opleve, at solen drejer om jorden fra øst
mod vest. Men solen står stille. Det gør jorden ikke.
Med henblik på at kunne stedbestemme positioner på jorden, er jordkuglen blevet forsynet med et gradnet
bestående af længdegrader, som går fra pol til pol, og breddegrader, som tager udgangspunkt i jordens
centrum med ækvatorlinjen som 0° reference. En cirkel inddeles i 360 grader. Hver grad opdeles i 60
minutter, og hvert minut i 60 sekunder.
Længdegrader

Breddegrader

Breddegrader (breddekredse)
Både den nordlige og den sydlige halvkugle har 90 bredde-grader, der er parallelle med ækvator. Disse
kaldes for breddeparalleller, og afstanden mellem hver breddegrad er altid 60 NM (sømil = ca. 111 km). Det
betyder således at 1 breddeminut = 1 NM (60 NM/60 min. Ækvator danner 0-breddegraden og hver af
polerne danner 90-breddegraden. Afhængig af om positionen er på den nordlige eller den sydlige halvkugle
betegnes breddegraderne med hhv. ”XX grader nordlig bredde” eller ”XX grader sydlig bredde”.
Da der er 90 breddegrader fra ækvator til nordpolen (og sydpolen), er afstanden fra ækvator til polerne
5400 NM (90 grader x 60 NM). Når vi nu ved, at hver breddegrad er 60 NM, og at en cirkel inddeles i 360°,
kan vi regne ud, at jordens omkreds er 360 x 60 NM = 21.600 NM. Det samme gælder ved ækvator, hvor
der er 60 NM mellem hver længdegrad jf. afsnittet ”Længdegrader” nedenunder.
Hver breddegrad opdeles i 60 breddeminutter, og hvert breddeminut i 60 breddesekunder. 1 breddeminut
er således 60 NM / 60 = 1 NM (sømil). Da der er 90 breddegrader fra ækvator til nordpolen, er der 5400
breddeminutter (90 x 60) mellem ækvator og nordpolen.
Da metersystemet i sin tid blev ”opfundet”, vedtog man, at der er 10.000 km fra ækvator til hver af
polerne. Vi kan derfor beregne, at 1 NM (sømil) er 1,852 km (10.000 km/5400 NM). Hvis denne enhed også
anvendes til angivelse af hastighed, kaldes den for ”knob” (sømil pr. time).
Vi har konstateret, at afstanden mellem hver breddeparallel er ens, men størrelsen af breddeparallellerne
er forskellige, idet den største er selve ækvator, og herefter bliver de mindre og mindre på vej mod hhv.
nordpolen og sydpolen.
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Man kan beregne afstanden mellem to punkter på samme meridian jfr. nedenfor ved at trække
positionerne fra hinanden forudsat de ligger på samme halvkugle – f.eks.:
55o 35’ N.B, 12o 08’ Ø.L til 53o 25’ N.B, 12o 08’ Ø.L = 2o 10’ -> (2 x 60 NM) + (10 x 1 NM) = 130 NM
Hvis positionerne ligger på hver sin halvkugle, skal de adderes for at finde afstanden.

Længdegrader (meridianer)
Længdegraderne går fra pol til pol, og afstanden mellem dem er som nævnt ovenfor 60 NM ved ækvator,
men 0 ved polerne. Som nævnt ovenfor, betyder det at jordens omkreds ved ækvator er 21.600 NM (360° x
60 NM). Længdegraderne kaldes også for meridianer, og nul-meridianen går gennem byen Greenwich i
England. Datolinjen følger stort set 180-længdegraden.
Da meridianerne ikke har samme afstand i forhold til hinanden, kan disse ikke anvendes til at måle afstande
på samme måde, som breddeparallellerne kan. Til gengæld bruges meridianerne på kortet til at afsætte
den rigtige kurs for en påtænkt flyvning. Det vil vi vende tilbage til under afsnittet ”Retningsangivelser”.

Stedbestemmelse på jordens overflade
Ved at bruge både breddegrader og længdegrader kan man nøjagtigt bestemme en position på jordkuglen.
Her er et eksempel:
Her ser vi jordkuglen med gradnettet på, og det lille
fly på billedet befinder sig på:

45o nordl.bredde og 30o vestlig længde
Kursen er 315o
Det er sjældent, at vi kan nøjes med kun at bruge
hele bredde- og længdegrader. Vi skal som regel
have ”minutter” og ”sekunder” med – eller
alternativt ”decimalminutter” – f.eks. 25,75 min.
som er lig med 25 minutter og 45 sekunder.
Positionen kan endda angives med decimalsekunder.

Her ses den helt nøjagtige position for ARP på
Flyvestation Skrydstrup ved Vojens.
”ARP” betyder Airport Reference Point og er
normalt midten af banesystemet.

Retningsangivelser
Retningsangivelser anføres som et vinkelmål i forhold til geografisk nord og med gradtallet højre om. Hvis
en kurs angives med f.eks. 40o, betyder det, at kursen er 40 grader til højre for nord.
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Man skal altid have billedet af et kompas i hovedet, når en kurs skal afsættes,
så man undgår 180o fejl.
Hvis man vil flyve mod sydøst, skal man styre 135o, men man skal styre 315o,
når man vil tilbage igen

Når en kurs skal fastsættes, afsættes denne på kortet med udgangspunkt i GEOGRAFISK NORD – også
kaldet True North – men når vi kommer til selve flyvningen, skal vi også tage hensyn til, at MAGNETISK
NORD ikke ligger samme sted som geografisk nord, og hertil kommer vindens indflydelse på, hvor flyets
næse skal pege hen for at ende med at flyve den ønskede kurs. Det vil vi se nærmere på, når vi kommer til
brugen af kompasset under navigationen.
Under afsnittet om meridianer blev det slået fast, at disse spidser ind mod hinanden, jo tættere man
kommer på polerne. Når vi samtidig jfr. ovenfor skal afsætte en kurs som en vinkel ift. retvisende nord, vil
det betyde, at vi vil få forskellige kurser afhængig af, om kursen afsættes i forhold til meridianen ved
startflyvepladsen eller i forhold til meridianen ved målflyvepladsen.
Derfor skal en kurs afsættes i forhold til den meridian, der tilnærmelsesvis ligger midt mellem
startflyveplads og målflyveplads.
På denne flyvning fra EKSP til Nr. Aaby på
Fyn skal kursen beregnes på den meridian,
der ligger tættest på midten af ruten – i
dette tilfælde den meridian, der på ICAO kortet går gennem Haderslev.
Retvisende kurs er dermed 56o
Hvis kursen var blevet beregnet ift.
meridianen vest for Skrydstrup, ville kursen
være blevet mindre end 56o, og jo længere
øst på vi beregner kursen, jo større vil den
blive ift. retvisende nord.
Når en kurs afsættes på kortet som ovenfor beskrevet, er det den korteste vej til målet. Linjen på kortet
kaldes for ”STORCIRKLEN”, som ud over at være den korteste er kendetegnet ved, at den skærer
meridianerne i forskellige vinkler. Ved at måle kursen på meridianen tættest på midten af ruten, finder man
den gennemsnitlige retvisende kurs på ruten. Hvis man aktuelt vælger at følge den målte gennemsnitskurs
fra start til slut, vil man teoretisk følge en buet linje lidt syd for den tegnede storcirkel, også kaldet
kompaslinjen. Kompaslinjen er kendetegnet ved at den skærer meridianerne med samme vinkel og ikke er
den korteste vej mellem to punkter.
På meget lange afstande vil kursen målt i grader ændre sig meget ved STORCIRKELNAVIGATION. På en
flyvning fra Frankfurt a.M. i Tyskland til San Francisco på USA’s vestkyst vil kursen i starten være ca. 323o,
men kursen lige før landing i San Francisco vil være 209o. Storcirkler er kendetegnet ved, at deres plan går
gennem jordens centrum og deler jordkloden i to halvdele. Antallet af storcirkler er uendeligt på jorden.
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Skitsen til højre viser tydeligt, at flyvningen bliver for lang, hvis man over
en lang afstand flyver på samme kurs. Skal man flyve over lange afstande,
vil det være bedre at bruge ”storcirkelnavigation” end den traditionelle
beregning af kurs.
Alle meridianer – og ækvator - er STORCIRKLER (Orthodrome), og antallet
af storcirkler er uendelig, da de – borset fra ækvator - kan ligge overalt og
på kryds og tværs over hele jordkloden. Breddeparalleller er som tidligere
nævnt ikke lige store, og de kaldes også for LILLECIRKLER (Loxodrome).
På figuren til venstre ses, at
forskellen på en flyvning fra
Lissabon til Boston er 67 NM –
afhængigt af, om flyvningen
flyves på traditionel kurs eller
som storcirkelnavigation.
Ved storcirkelnavigation er
vinklen mellem kursen og
meridianerne forskellige over
ruten.

Tid, klokkeslæt og måleenheder
Som tidligere nævnt drejer jorden om sin akse fra vest mod øst, og det gør den med en hastighed på 15
længdegrader pr. time. Hvis tiden blev gjort op på denne måde alene, ville klokken være 8:24 i Rønne, når
klokken var 8:00 i Esbjerg.
Men sådan gør vi jo dog ikke tiden op, idet vi bruger ”middelklokkeslet” i hver tidszone, og Danmark ligger i
zone A (Central European Time). Jordkloden er inddelt i 24 tidszoner.
Hvis vi tager udgangspunkt i ovennævnte eksempel fra Rønne og et øjeblik glemmer begrebet ”sommertid”, har vi følgende begreber for Rønne:
✓
✓
✓
✓

Kl. 08.00 A – Dansk vintertid, som er en time senere end ved 0-meridianen i Greenwich*
Kl. 07.00 Z – eller ”UTC” som klokken er i Greenwich, når den er 08.00 i Esbjerg og Rønne
Kl. 09.00 B – Dansk sommertid, fordi klokken ”stilles frem” ligesom havestolene om sommeren
Kl. 09.24 LMT – ”Local meantime” – bruges normalt ikke – BORTSET fra angivelse af solopgang og
solnedgang og dermed, hvornår navigationslys skal tændes. I dette tilfælde angives tiderne i lokale
UTC-tider jfr. nedenfor.

*) kaldes også CET – Central European Time

Inden for flyvningen er alle tider i UTC-tid – både når vi kigger på vejret, flyveplaner og NOTAM’s.
Tidligere måtte svæveflyvning alene foregå mellem solopgang og solnedgang, men nu må den – og ikke
mindst TMG-flyvning – foregå fra starten af tusmørket til slutningen af tusmørket. Dette tusmørke kaldes
”borgerligt (el. civilt) tusmørke” og starter og slutter når solens centrum står 6 grader under horisonten.
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Under flyvning i tusmørkeperioden vil der være mere lys i højden, men piloten kan blive overrasket under
landingen, hvor flyet kommer ned i tusmørket.

Omregning af måleenheder
I flyvningen bruges forskellige begreber for betegnelse for afstande, højder og hastigheder. I svæveflyvningen bruges METER i høj grad til beskrivelse af højder og KM/T til beskrivelse af hastighed, medens de
generelle regler for al flyvning foreskriver, at højder angives i FOD og hastigheder i KNOB.
Af denne årsag er både flyvekort, luftrum og procedurer for brug af lufttrafiktjeneste indrettet efter de
standardiserede regler, hvorfor en svæveflyvepilot skal kende tommelfingerregler for omregning fra det
ene til det andet.
NM (sømil)

1,852 km

Statute Mile

1,609 km

Fod (feet)

0,30 meter

Meter (m)

3,28 fod

Knob (kt.)

1,852 km/t

Km/t

0,540 kts

Glidetal 25

Flyet glider 25 km for hver 1 km højde

Huskeregler for omregning:
NM til km

NM x 2 - 10%

10 NM x 2 = 20 - 10% = 18,0 km (18,52 km)

Km til NM

KM / 2 + 10%

10 km / 2 = 5 + 10% = 5,50 NM (5,40 NM)

Meter til fod

Meter x 3 + 10%

1000 meter X 3 = 3000 + 10% = 3300 fod (3280 fod)

Fod til meter

Fod / 3 – 10%

1000 fod / 3 = 333 – 10 = 297 meter (300 meter)

Glidetal

(Hast. km/t / 3,6) / Synk m/sek.

Eks: (90 km/t / 3,6) / 0,65 m/sek. = 38,46

Principper for udarbejdelse af flyvekort
Jorden er som bekendt en kugle, men et flyvekort er et fladt stykke papir. Hvordan omdanner man en kugle
til et fladt stykke papir? Det findes der forskellige principper for. Det princip, som gælder for bl.a. søkort og
de fleste kort som vi kender, hedder mercator-projektion, som betyder at jorden opfattes som en cylinder,
som kan foldes ud til et helt kort. Det betyder, at alle breddegrader er parallelle, og det samme er
meridianerne. Ulempen er, at den indbyrdes størrelse af kontinenterne er forkerte på et sådant kort.
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Mercator projektionen blev opfundet i 1569 af Gerardus
Mercator, og formålet var, at kortet skulle være nemt at
navigere efter på havet.
Hvis hele jordkloden ”foldes” ud efter dette princip, vil
Grønland blive vist som værende lige så stort som Afrika,
hvor det i virkeligheden kun er 1/6-del af dette kontinent

Flyvekort, som vi kender dem, er lavet som et ”snit” af jordoverfladen. Breddeparallellerne er netop
parallelle, men meridianerne spidser ind mod polerne. Kortet er udarbejdet efter ”Lamberts kegleprojektion”, som er en projektion, der er en konform kegleprojektion introduceret af Johann Heinrich
Lambert
Et flyvekort i snitkegleprojektion er ret nøjagtigt, idet der kun er en fejlvisning på 1%
ift. breddeparallellerne.
Hvis man skal tegne kurser over lange afstande, kan man ikke blot klæbe flere kort
sammen og tegne en streg. Det bliver ikke
rigtigt.
Man må i stedet tegne og måle dele af den
samlede strækning på hvert kort.
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9.2. Magnetisme og kompasser
Når vi afsætter kurser på et kort, bruger vi retvisende kurser – dvs. vinklen i forhold til retvisende NORD,
men når vi sætter os ud i flyet og skal flyve turen, bliver vi nødt til at tage hensyn til:
✓ Forskellen mellem retvisende nord og magnetisk nord = VARIATION
✓ Påvirkninger af kompasset fra selve flyet = DEVIATION
✓ Vindforholdene = AFDRIFT
Man kunne med udgangspunkt i moderne svæveflyvning påstå, at et kompas ikke har så stor betydning
efter, at GPS-navigation er blevet så udbredt. Og det er sådan set rigtig nok, da man ved brugen af GPS
hverken skal tage hensyn til variation, deviation eller afdrift, idet GPS’en umiddelbart viser, hvilket track
(spor) flyet bevæger sig. Men kravet til den praktiske prøve til et SPL-certifikat er, at man kan navigere efter
kort uden brug af GPS. Derfor er forståelsen af kompas og magnetisme en del af det grundlæggende
håndværk at kunne flyve.

Retvisende kurs
Med begrebet ”retvisende kurs” menes kurser, der relaterer sig til geografisk nord og dermed de kurser,
som vi kan aflæse på et kort.
Kan retvisende kurs være den samme, som piloten kan aflæse på kompasset? Teoretisk set JA, men det vil
være sjældent. Det vil nemlig kræve:
➢ At flyvningen foregår et sted, hvor der ikke er nogen afvigelse mellem geografisk nord og magnetisk
nord (variationen)
➢ At flyets kompas skal være fuldstændig upåvirket af metal og elektronik i flyet.
➢ Endvidere skal der være vindstille, eller hvis der er vind, så skal denne komme direkte forfra eller
direkte bagfra.

Misvisende kurs
Den magnetiske nordpol ligger ikke samme sted som den geografiske nordpol, og den ændrer sig faktisk
hele tiden. Som et eksempel på virkningen af det er baneretningen på flyvepladser benævnt efter banens
magnetiske retning og ikke den geografiske retning. Det har f.eks. betydet, at banesystemet på Flyvestation
Skrydstrup for nogle år siden hed 11/29, men nu hedder det 10/28, og det er ikke fordi banerne er blevet
lagt om, men fordi den magnetiske nordpol har flyttet sig.
Forskellen mellem geografisk nord og magnetisk nord er angivet på ICAO-flyvekortet som blå stiplede linjer
(Isogon), der løber nogenlunde lodret fra toppen af kortet til bunden af kortet. Linjen er benævnt f.eks.
3o30’ E, hvilket betyder, at magnetisk nordpol på dette sted ligger 3,5 grader øst for geografisk nordpol.
Afvigelsen kaldes ”VARIATION”
På kortudsnittet til venstre ser vi en variation på 3,5 grader ØST i nærheden af
Kiel i Nordtyskland. Huskereglen ved omregning fra retvisende kurs til
magnetisk kurs er:
✓ EAST is least (Var. trækkes fra kortkurs for at finde magnetisk kurs)
✓ WEST is best (Var. lægges til kortkurs for at finde magnetisk kurs)
Hvis man på dette sted skulle flyve direkte mod øst = 90o, så skulle flyet styre
86o30’. Her er det meget vigtigt at huske, hvilken vej man regner, da variationen EAST skal lægges til, hvis man i stedet beregner retvisende kurs ud fra
magnetisk kurs.
Som nævnt tidligere skal der udover variationen også tages hensyn til evt.
fejlvisning på kompasset pga. metal og elektronik i flyet samt korrigeres for
vindens indflydelse
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Misvisning og deviation
Begrebet ”misvisning” er udtryk for, at kompasset ikke viser den faktisk kurs. Kompasset er magnetisk og
retter sig efter den magnetiske nordpol jfr. ovenfor. Derfor variationen give en fejlvisning.
Men derudover vil kompasset også være påvirket af selve det fly, som kompasset er monteret i. Det metal,
der sidder i nærheden af kompasset, vil også påvirke det, og det samme vil elektriske kredsløb til radio,
GPS, transponder, el-variometer osv.
Derfor skal flyet kontrolleres en gang i mellem for at konstatere, hvor stor fejlvisningen er på kompasset
som følge af selve flyets påvirkning. Man kalder denne kontrol – og evt. justering – for deviering af
kompasset, og den konstaterede afvigelse kalder man for ”DEVIATION”
Ved siden af kompasset skal der sidde en lille tabel eller illustration, der viser hvor meget fejlvisningen er,
således at piloten kan tage hensyn til denne, når piloten navigerer ved hjælp af kompasset.
Deviationstabeller:
Den øverste tabel skal læses sådan, at piloten skal
styre 94o, hvis flyet skal flyve kursen 90o – og her er de
90o den magnetiske kurs, efter der er taget hensyn til
variationen.
Den nederste tabel viser deviationen på en lidt anden
måde, men princippet er det samme. Hvis den
magnetiske kurs her igen skal være 90o, skal kompasset vise 93o, og dermed er deviationen -3o. Det
betyder, at der skal trækkes 3o fra kompaskursen for
at finde den magnetiske kurs.
Og den magnetiske kurs skal herefter reguleres for
variationen for at finde retvisende kurs.
Vi kan herefter udlede denne huskeregel:

Retvisende kurs +/- variation = Magnetisk kurs +/- deviation = Kompaskurs*
Her kommer yderligere en figur, som kan være med til at forklare sammenhængene – her med lidt andre
talstørrelser:
TN = True north (retvisende nord)

MN = Magnetic north (magnetisk nord – VAR her 10o)
CN = Compass north (kompassets nord (deviation))
TH = True heading (retvisende kurs)
MH = Magnetic heading (magnetisk kurs)
CH = Compass heading (kompaskurs)
På flyvningen mod 88o skal piloten på kompasset styre 74o efter en
variation på 10oE og en deviation på 4oE
*) Hvis vi vender denne huskeregel om, får vi en gammel og kendt kompasregel:

Kan

-

Døde

-

Mus

-

Virke

-

Triste

Kompaskurs – Deviation – Magnetisk kurs - Variation – True (sand) kurs
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Vindens indflydelse og vindtrekant
Under flyvningen er vi altid påvirket af vinden - både medvind, modvind og sidevind, og denne påvirkning
vil have indflydelse på dels:
✓ Vores hastighed over jorden (Groundspeed)
✓ Vores heading (den vej flyets næse peger for at holde en bestemt flyvevej – (track)
Vi vil starte med at se på indflydelsen af med-/modvind sammenlignet med vindstille vejr på en flyvning
mellem to punkter, hvor afstanden er 100 km mellem hvert punkt, og vi vil undersøge den samlede tid, der
skal bruges for at flyve frem og tilbage:

Med en afstand på 100 km mellem de to punkter og en flyvehastighed på 100 km/t vil man nok ikke være i
tvivl om, at den samlede flyvetid vil være 2 timer.
Men vil det samme være tilfældet, hvis der er medvind den ene vej og modvind den anden vej? Ja
umiddelbart skulle man jo tro, at den mertid, der bruges i modvind, vil blive opvejet af flyvningen i
medvind. Men passer det?

Lad os prøve at se på regnestykket:

Vi kan altså konkludere, at det tager længere tid at flyve i modvind end besparelsen ved at flyve i medvind.
Og her går beregningen alene på direkte modvind eller medvind. Under flyvning i sidevind taler vi om
”afdrift”, som er vinklen mellem flyets længdeakse og flyets faktiske flyvevej over jorden.
Man kan ikke beregne en driftsflyveplan uden at tage hensyn til vindforholdene – især sidevind. Der findes
både PC-programmer og regneskiver, som kan hjælpe med at lave disse beregninger, men baggrunden for
alle beregninger er VINDTREKANTEN.
I det følgende vil vi gennemgå, hvordan man beregner en vindtrekant og dermed den reelle hastighed over
jorden og flyets heading for at holde mod vinden mhp. at flyve en bestemt kurs.
I disse beregninger skal man holde fast i samme ”målestoksforhold” – f.eks. at 10 km / 10 km/t = 1 cm.
Brug også samme ”benævnelse” for de enkelte elementer – eks. hvis hastighed er angivet med km/t skal
vindhastigheden også angives med km/t og ikke i knob, m/sek osv.
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Beregning af en vindtrekant
Start med at fastlægge: Hvor er NORD?
Tegn en lodret linje

Tegn den kurs, som flyet skal flyve.
I dette tilfælde skal flyet holde en kurs,
der går direkte øst på – 90 grader

Sæt vindretning og – hastighed ind
I dette tilfælde kommer vinden fra 300o
med en styrke på 30 km/t
Styrken tegnes med 3 cm svarende til 30
km/t

Sæt flyvehastigheden ind
Her er det 90 km/t svarende til 9 cm, som
trækkes fra enden af vindpilen og til linjen
når kurslinjen på 90o

Nu har vi vindtrekanten!
Groundspeed måles til 11,5 cm på kurslinjen svarende til 115 km/t, og vindkorrektionsvinklen kan med en vinkelmåler
måles til 10o.
Flyets heading skal altså være 80o for at
opnå et track på 90o i den pågældende
vind med denne flyvehastighed.
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Hensyn til vinden under flyvning og optimering af kursen
Under beregningen af vindtrekanten har vi allerede set, at flyet skal holde mod sidevinden for at flyve den
rigtige vej. Flyets hastighed vil imidlertid have stor betydning for HVOR MEGET flyet skal holde mod vinden.
Generelt kan vi slå fast, at jo langsommere et fly flyver, jo mere skal det holde mod vinden, eller udtrykt
matematisk: Jo større en procentdel vindhastigheden udgør af flyvehastigheden, jo mere skal flyets næse
vende ind i vinden.
Motorflyet har her en WCA (vindkorrektionsvinkel) på 13o, mens
trafikflyet har en WCA på 5o, fordi
det flyver meget hurtigere end
motorflyet.
VHF-pejlinger bruges stort set ikke mere, men hvis man får en QDM (magnetisk kurs til stationen) til en
flyveplads, er der ikke taget højde for vinden i denne, og piloten skal derfor korrigere for evt. sidevind for at
flyve den korteste strækning mod flyvepladsen.
På skitsen til venstre ser vi et
eksempel på, at flyet ikke holder
mod vinden under anflyvning til en
pejler.
Resultatet bliver en ”hundekurve”,
som er noget længere end den
direkte vej til målet.

I traditionelle svævefly gælder det generelt, at svæveflyet skal flyve hurtigere i modvind end det skal i
medvind. Ved at studere hastighedspolaren for et svævefly, kan man se årsagen til det. Her nøjes vi med at
henvise til kompendiet til faget ”Flyvepræstationer og -planlægning”.
Denne teori gælder for to klasser fly indenfor svæveflyvningen: svævefly og TMG. Uanset om man nu flyver
det ene eller det andet – eller begge dele – gælder reglen, at jo tidligere man erkender, at man bliver nødt
til at afvige fra den planlagte kurs, jo mindre tid bruger man ekstra på denne afvigelse.
Lad os se på følgende figur, som også indgår i faget Flyvepræstationer og -planlægning:
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Hvis piloten ser ind i et område, som vil være nødvendigt at flyve uden om, er det bedst at erkende dette
på et så tidligt tidspunkt som overhovedet muligt. Det kan være et område på en strækflyvning, hvor der
ikke er cumulus-skyer / termik, og det kan også være et område, hvor der kommer byger fra skyerne.
Problemstillingen vil naturligvis være den samme, hvis et R-område (skydeområde) skal passeres, fordi
området er aktivt.
I TMG-flyvningen kan det endvidere være hensynet til miljø og derfor behovet for ikke at flyve over en by,
eller et område uden nødlandingsmuligheder - f.eks. en skov, en sø, kuperet terræn osv. I TMG’en kan
piloten bruge en helt bestemt teknik for at komme uden om en forhindring og efterfølgende komme tilbage
på den oprindelige kurs igen. Vi kan kalde teknikken for XXo-graders reglen ( dette tilfælde 60o, men reglen
gælder også for andre vinkler):
Når piloten erkender en forhindring på den oprindelige
kurs – f.eks. en stor byge – drejer piloten 60o til venstre
(eller højre) og fortsætter på denne kurs i f.eks. 5 minutter.
Efter 5 minutter drejer piloten 120o til højre og fortsætter i 5 minutter. Efter disse 5 minutter drejer piloten 60o
til venstre og er nu igen inde på den oprindelige kurs.
5 minutter med 120 km/t giver 10 km. Piloten flyver
dermed 10 km væk og 10 km tilbage igen
60o-graders reglen kan udbygges til passage af områder/forhindringer, som er større end en enkelt byge:
Princippet er her helt det samme, men i
stedet for et 120o-graders drej, drejer flyet
i dette tilfælde kun 60o for herefter at flyve
ligeud i et stykke tid, hvorefter flyet drejer
60o til højre tilbage mod den oprindelige
kurs.
60o graders benet væk fra den oprindelige
kurs skal tage præcis samme tid som 60o
graders benet tilbage mod den oprindelige
kurs

Flyvning langs skygader
Hovedreglen er, at den direkte vej er den korteste og den hurtigste vej. Men i den traditionelle svæveflyvning holdet det ikke helt stik.
Nogle gange gør vindforholdene, at cumulus-skyerne - og dermed termikken - lægger sig i lige baner, og
disse lige baner kaldes ”skygader”. Det optimale er naturligvis, at disse skygader netop går i den retning,
som svæveflyet skal tilbagelægge. Hvis det er tilfældet, kan svæveflyet nøjes med at flyve lige ud under
skygaden, og behovet for at kurve i termikken er stort set ikke eksisterende.
Sagt med andre ord: Rejsehastigheden kan i den grad forøges ved at flyve lige under en skygade.
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Det er dog ikke altid sikkert, at skygaden netop går i den retning, som svæveflyet skal flyve. Selv i den
situation vil det være en fordel at udnytte skygaden, selv om svæveflyet skal ”skifte fra den ene skygade til
den anden”:
Flyvningen fra ”A” til ”B” er uden sammenligning den korteste.
Men hvis nu flyvningen i vid udstrækning kan lægges under skygader, vil
rejsehastigheden kunne forøges – selv
om der vil være synk, når piloten flyver
på tværs fra den ene skygade til den
næste.
Den røde linje beskriver den korteste,
men den grønne linje beskriver den
hurtigste.

Selv når svæveflyet flyver direkte under en skygade, er det ikke ligegyldigt, hvordan flyet flyves. Også her
skal der tages hensyn til optimeringsteorierne, som fremgår af faget ”Flyvepræstationer og -planlægning”.
Denne situation beskrives af følgende figur:

Figuren viser, at svæveflyet når den bedste præstation, når det flyver hurtigt i synk og langsomt i stig.
Selv hvis der ikke er ”synk”, men blot reduceret ”stig”, skal flyets hastighed sættes i forhold til det.
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9.3. Kortarbejde
ICAO-kortet og dets symboler
Det officielle flyvekort i Danmark er ICAO-flyvekortet med målestoksforholdet 1:500.000, og kortet udgives
og ajourføres af Naviair. Mange svævefly er udstyret med GPS, som har helt opdaterede kort installeret, og
der er langt flere informationer, end hvad man kan finde på et flyvekort. Man kunne så spørge sig selv, om
disse informationer kunne erstatte det traditionelle flyvekort, som er trykt på papir?
Naturligvis skal vi bruge den teknologi, der både er opdateret og nem at bruge, og som er en del af det vi
alligevel bruger, når vi flyver stræk. Ikke desto mindre er der krav om, at der skal medbringes et relevant
flyvekort for den planlagte flyvetur, og dette kort skal indeholde de informationer, som piloten får behov
for under flyveturen (SAO.GEN.155 (a) (3)).
ICAO-flyvekortet, som udgives af Naviair, indeholder de informationer, som vi har brug for, og kortet virker,
selv om der ikke er mere strøm på batteriet i flyet. Kortet indeholder de informationer, som vi har brug for
under flyvningen, men forklaringen på disse informationer står enten ude i siden af kortet eller på bagsiden
af det. Og alle ved, at det er en næsten umulig opgave at folde et flyvekort ud i et snævert cockpit i et
svævefly. Derfor er det vigtigt for alle svæveflyvere at have et grundlæggende kendskab til de symboler,
som fremgår af det kort, som de flyver efter, og som også typisk er anvendt i de digitale informationer, der
kommer fra GPS’en. Det er baggrunden for, at vi i dette kompendie vil koncentrere os om de informationer,
der bør ligge i baghovedet, når svæveflyverne flyver ud på strækflyvninger.

Informationer om flyvepladser på kortet
Ved symbolerne for de offentlige flyvepladser, som
findes på kortet, er der flere nyttige oplysninger, som
både en svæveflyver og en TMG-pilot kan have nytte
af. Det drejer sig både om frekvensen på flyvepladsen, længden af banen, banens overflade og højde over havet. Der
er også informationer, som ikke er så relevante for svæveflyvere.

Eksempel på flyvepladsinformationer – Lemvig
På figuren til højre ses informationerne om Lemvig flyveplads. Navnet er angivet med ”Lemvig” og pladsens højde
over havet er 100 fod. Der er en græsbane på 742 meter,
radiofrekvensen er 123,500. Der er endvidere et symbol der
viser, at der også foregår svæveflyvning.

Symbol for svæveflyvepladser og hanggliderpladser
Flyvepladser, som alene er til brug for svæveflyvning eller
flyvning med hængeglidere, er markeret ved særlige symboler. Svæveflyvepiloten kan således se, at der her er en mulighed for at lande, men også anden trafik, som han skal holde
øje med. Ikke alle hængegliderpladser er egnede til svævefly, men flere er dog – bl.a. Fasterholt øst for Arnborg
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VFR-rapportpunkter
Mange svæveflyvere har sikkert under en strækflyvning fået
besked om at rapportere ved Karlskov-rundkørslen, når de
skulle gennem Billunds TMA. Rundkørslen er et af de VFRrapportpunkter, som er markeret på kortet med en blå trekant og dermed et fast begreb for flyvning i Billunds område.
Den stiplede VFR-rute vil være interessant for TMG-piloter.

Restriktionsområder m.v.
Alle restriktionsområder og fareområder er markeret med
en fuldt optrukket rød streg med en rød skravering på den
side af stregen, som vender ind i området. Følsomme naturområder er markeret med en fuldt optrukket grøn streg og
et felt af grønne prikker på den side af stregen, som vender
ind i området.

Eksempel på et R-område:
Her er Borris-skydeområdet afbilledet. Det hedder R 39
og R 40 og når op i hhv. 12.000 fod og 16.500 fod. Der
skal altid indhentes klarering til at flyve gennem området, og
i dette tilfælde vil Billund Approach være det rigtige sted
at søge denne klarering.

Eksempel på følsomt naturområde:
Her er et følsomt naturområde ved Venø nord for Struer
afbilledet, og områdets højde er angivet til 1000 fod over
GND. Et sådant område må ikke gennemflyves under 1000
fod og det er heller ikke tilladt at lande der, medmindre der
ligger en godkendt flyveplads i området. Sikkerhed går dog
forud for reglen. En nødvendig nød- eller udelanding vil derfor
ikke være ulovlig.

Markering af luftrum med lufttrafiktjeneste:
De forskellige typer luftrum, hvor der ydes lufttrafiktjeneste,
er markeret med forskellige optrukne eller stiplede linjer.
Det vil nok ikke skabe den store forvirring, idet sådanne områder også er markeret med områdets navn og betegnelse –
f.eks. Billund TMA.
Læg mærke til den nederste linje i figuren til højre, der fortæller, at alle områder, hvor der er radiopligt fra jorden og op til
områdets øverste begrænsning, er markeret med en rød farve.
Se eksemplet nedenfor.
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Et eksempel på en RMZ (Stauning FIZ):
Staunings FIZ (Flight Informations Zone) er markeret med en
rød farve jfr. bemærkningen ovenfor. Området er endvidere
betegnet RMZ, hvilket betyder Radio Mandatory Zone. Så selv
om det er luftrumsklasse G = ukontrolleret luftrum, er der pligt
til at bruge radioen, når man benytter pladsen.

Svæveflyveområder:
Både i Billund TMA og i Copenhagen Area er der en række
områder, som kan åbnes for svæveflyvningen, så svævefly, der
flyver i disse områder, ikke skal have klarering for at flyve der,
men de skal opretholde lyttevagt på frekvensen for den svæveflyveplads, der styrer området. På skitsen til højre ses ”Område
Gesten”, som går op i Billunds TMA fra FL45 til FL70. Ofte er
området åbnet til FL50, og skal svæveflyet ikke have klarering fra
Billund for at flyve der. Hvis flyvekontrollen af en særlig årsag
bliver nødt til at lukke området, vil den melde sig på den pågældende frekvens og meddele årsagen til lukningen.

Høje master og forhindringer:
Part SERA foreskriver, at byer og større folkemængder ikke
må overflyves i højder under 1000 fod over højeste forhindring indenfor en radius på 600 meter, og selv i det åbne landskab skal høje forhindringer passeres i min. 500 fod over –
svarende til laveste flyvehøjde.
I den traditionelle svæveflyvning kan disse bestemmelser have
betydning forud for en kommende udelanding, og for flyvning i
TMG vil reglerne have stor betydning, hvis turen flyves i relativ
lav højde – f.eks. i forholdsvis lavt skydække. I en sådan
situation skal ruten planlægges således, at forhindringerne
passeres i så stor afstand, at disse regler kan overholdes.
Der er desværre nogle tilfælde, hvor motorfly er kollideret med
master eller bardunerne til masterne, og i alle tilfælde er de
ombordværende omkommet.
Menneskeskabte forhindringer er markeret på kortet, når de er 100 meter (328 fod) eller højere.

Målestoksforhold
Målestoksforholdet er et udtryk for, hvor meget et kort er formindsket i forhold til det virkelige landskab.
ICAO-kortet udgivet af Naviair er som nævnt det officielle flyvekort i Danmark, og det har målestoksforholdet 1:500.000, og langt de fleste europæiske flyvekort har samme målestoksforhold. Der findes dog
nogle specielle svæveflyvekort – bl.a. i Tyskland, som har et ”skævt” målestoksforhold, og det er helt
tydeligt, at sådanne kort alene er lavet for at give en oversigt over det område, man gennemflyver, medens
den egentlige planlægning og navigation sker vha. GPS, som i stor udstrækning bruges i svæveflyvningen nu
om dag.
Målestoksforholdet 1:X betyder, hvad én enhed på kortet svarer til på jorden. 1:500.000 betyder således,
at 1 cm på kortet er det samme som 500.000 cm (5.000 meter = 5 km) i virkeligheden.
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Læg mærke til påtegningen på kortet, som siger,
at det kun kan betragtes som opdateret, hvis de
ændringer, der kommer i AIP’en eller VFG’en
indføjes som håndrettelser på kortet.
Det er således pilotens eget ansvar, at rettelser,
der er kommet siden kortets udstedelse, rettes
på kortet.
Jo mindre ”X’et” i målestoksforholdet er, jo større er målestoksforholdet – 1:1 er således fuld størrelse.

Omregning af cm på kortet til km i virkeligheden
Formlen for omregning af afstande på kortet med målestoksforholdet 1:500.000 til virkelig afstand er:

Km = cm x 500.000 / 100.000
Hvor ”100.000” kommer fra 100 centimeter i en meter * 1000 meter i en kilometer.
Eksempler:
1 cm på kortet
5 cm på kortet
10 cm på kortet
15 cm på kortet

= 5 kilometer
= 25 kilometer
= 50 kilometer
= 75 kilometer

Ovenstående regnestykke er der brug for, når piloten sidder med sit kort og forbereder en flyvning. På den
måde kan piloten med kortet få et overblik over, hvor lang turen er i det hele, hvis han vælger bestemte
vendepunkter. Og samtidig får piloten via kortet et overblik over luftrum, som flyet kommer i berøring med
og over forhold på jorden, som kan få betydning for termikken undervejs. Og når så turen bliver fløjet, vil
den i et svævefly ikke følge den planlagte rute, da termikken vil sætte detaljen i flyvningen, men piloten har
alligevel et overordnet forhold til den samlede distance og dermed tidsforbruget på en sådan strækflyvning.
TMG-piloterne har det nemmere. De kan følge den streg, som de har tegnet på kortet, medmindre at der er
høje master e.l. som de skal undvige.

Omregning af km i virkeligheden til cm på kortet
Omregning den anden vej – altså fra kilometer i virkeligheden til cm på kortet kunne også komme på tale.
Det kunne f.eks. være, hvis piloten konstaterer, at der er 30 minutter tilbage, inden flyet skal være på
jorden efter solnedgang. Hvis piloten kender sin reelle rejsehastighed, vil det kunne regnes ud, hvor langt
flyet kan nå i km, og hvis det kræver landing på en anden flyveplads end hjemmeflyvepladsen, kan piloten
regne sine km om til cm og sammenligne med kortet for at se, hvilke flyvepladser der ligger inden for denne
afstand.
Hvis vi forestiller os, at den reelle flyvehastighed over jorden er 120 km/t og der er 30 minutter til solens
midte står 6 grader under horisonten, hvor vi senest skal være på jorden, er det nemt at regne ud, at flyet
kan nå 60 km. Formlen for omregning til centimeter på kortet er:

cm = km /500.000 x 100.000
12 cm = 60 km / 500.000 x 100.000. Piloten skal således kigge efter en flyveplads, der ligger mindre end 12
cm på kortet fra den position, hvor flyet befinder sig.
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Tegning af kurslinjer
Tegning af kurslinjen fra startflyveplads til målflyveplads – eller vendepunkt – er ganske elementær, da
kurslinjen viser retningen flyet skal flyve, og den viser – efter omregning – hvor langt der er fra den ene
flyveplads til den anden.
I den traditionelle svæveflyvning er det en noget simplificeret metode, da den reelle flyvetur naturligvis vil
blive lagt efter, hvor termikken står, og hvor der er områder, som piloten må undgå for ikke at risikere, at
han må lande ude. I TMG-flyvning er det noget helt andet, idet flyvningen her i langt højere grad foregår
langs kurslinjen.
Når en planlagt flyvetur tegnes ind på flyvekortet, vil det i første omgang blive et spørgsmål om hvor langt
det er, og hvilken vej flyet skal flyve for at nå frem. Men piloten vil naturligvis straks gøre sig tanker om,
hvordan han så vil finde vej, hvad der skal tages hensyn til, og hvad piloten specielt skal holde øje med for
at komme frem til målflyvepladsen.
Når en kurslinje tegnes som forberedelse til en flyvetur, skal piloten tage hensyn til luftfartshindringer
undervejs for at beregne minimumsflyvehøjde, og her er reglen:
Højden er min. 500 fod over nærmeste luftfartshindring rundet op til hele 100 fod i et bånd
på 5 NM på hver side af ruten

Eksempel: Flyvetur fra Hammer svæveflyveplads til Nr. Felding Svæveflyveplads

Start- og målflyveplads er her markeret med en lille rød cirkel, og målt på kortet er der 13,8 cm fra Hammer
til Nr. Felding. Det svarer til 69 km. Kursen findes ved at måle kurslinjen i forhold til den meridian, der ligger
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tættest på halvdelen af ruten. Det er lige SØ for Herning, og vinkelmåleren viser, at kursen er 310 grader
”true track” – altså uden hensyn til variation og kompasfejl.
Det ville jo være nemt blot at navigere efter kompasset med de reguleringer, der skal til her, men piloten vil
naturligvis gøre sig tanker om, hvad man skal kigge efter for at se, om piloten er på rette vej. På kortet er
indtegnet punkter, som kunne være gode punkter at kigge efter i navigationen:
✓ Ved Ejstrupholm er der en sø. En sø er nem at finde, og denne ville være god at navigere efter. Dog
er der et faldskærmssymbol ved flyvepladsen i Ejstrupholm. Det skal undersøges, om der sker
faldskærmsspring på dagen, idet der i så fald skal tages hensyn til dette.
✓ Kort efter Ejstrupholm er der en ”orienteringslinje” idet flyvningen passerer en højspændingslinje.
Tidtagning fra Hammer til denne orienteringslinje vil kunne sige noget om den reelle groundspeed,
og om planen holder.
✓ Ved passage af Ejstrupholm skal piloten gerne kunne få øje på Brande, som ligger ude til venstre og
formentlig nem at se, fordi det er en større by.
✓ NW for Kølkær er der en interessant ledelinje, idet turen på et kort stykke går lige langs jernbanen.
Jernbaner er fantastiske til navigation. Mange tror, at begrebet ”IFR” betyder ”Instrument Flight
Rules”, men måske det betyder i virkeligheden ”I Follow Railroads”
✓ Herning er en meget stor by, og den skal kunne erkendes til højre for kursen på vej mod Nr. Felding,
og NW for Herning ligger der en sø, som også vil være god at navigere efter på vejen.
✓ Flyvningen passerer nord for Vildbjerg og krydser samtidig jernbanelinjen, der går nordpå mod
Holstebro. Altså igen en god orienteringslinje.
✓ Herefter ligger Nr. Felding 15 km forude, og Aulum skal ligge til højre for kursen, og på vej ind mod
Nr. Felding passerer flyet byen Sørvad, som ligger lige på kursen.
GPS’en vil naturligvis vise helt samme kurs – og endda endnu mere nøjagtigt – men hvis piloten også følger
med på kortet, har han altid en opfattelse af, hvor flyet befinder sig, hvis nogen skulle spørge undervejs,
eller hvis strømmen til GPS’en skulle svigte.

Minimumsflyvehøjde
På ovennævnte skitse er der en vindmølle nord for Ejstrupholm, og den er 558 fod høj (Stor rød cirkel). Da
denne vindmølle ligger indenfor båndet på 5 NM på hver side af kurslinjen, skal de 558 fod forhøjes til 600
fod, og hertil skal lægges 500 fod.
Det betyder, at minimumsflyvehøjden her er 1100 fod.
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9.4. Terrestrisk navigation og navigation under flyvningen
Terrestrisk navigation betyder, at man under navigationen sammenligner det landskab, man ser med
kortet, med landskabet og holder sig dermed løbende orienteret om, hvor man er i forhold til den rute,
man havde planlagt. I forrige afsnit beskæftigede vi os med afsætning af en kurslinje på et kort, og det er i
virkeligheden den første fase i terrestrisk navigation

Brug af kortet
Den første og nødvendige forudsætning er at vende kortet i den retning, som
flyvningen foregår. Nogle vil indvende, at det så er svært at læse bynavnene på
kortet, men disse har ingen anvendelse, da de tilsvarende navne ikke står trykt
nede på jorden – andet end på vejskiltet, og kan man se det, er man for langt
nede.
I den konkrete flyvning fra Hammer til Nr. Felding er det i midlertidig vigtigt
løbende at kunne følge med i, hvor man befinder sig. Når flyet har fløjet ca. 20
km og lige har passeret søen og flyvepladsen ved Ejstrupholm, skulle positionen
gerne kunne bekræftes af, at piloten kan se Brande ligge ca. 10 km til venstre
for flyet. Og holder flyet den beregnede kurs, vil det være helt sikkert, at det er
ved Kølkær, når det lige netop flyver langs jernbanen over et par kilometer, ligesom Herning gerne skulle ligge helt tydeligt på højre side af flyet.
Forestiller man sig, at piloten ser en stor by på sin venstre side, samtidig med at
der ligger en flyveplads med asfaltbane nede til højre, er flyet formentlig på vej
nord om Herning og kursen skal tilrettes for at kunne ende i Nr. Felding.

Markante punkter på jorden
Der er flere markante punkter på jorden, som er nemme at navigere efter. Det
er f.eks. søer, der ligger for sig selv, flyvepladser med synligt banesystem, større
(men ikke små-) byer, større industrianlæg og høje master med blinkende lys.
Disse punkter kan normalt ikke forveksles med andre ting på jorden og er
derfor gode at navigere efter og bruge i positionsrapporter, hvis der er brug for
at fortælle flyvekontrollen, hvad flyets position er. Øer og markante punkter på
en kyst er også gode, men i den traditionelle svæveflyvning sjældent brugbare,
da vi jo helst flyver inde i landet, hvor termikken står. Mindre byer og skove er
mindre anvendelige som navigationspunkter, da der nemt kan ske forvekslinger
under flyvningen. Skove er f.eks. ganske godt afbilledet på kortet, men der er så
mange skove, at man nemt kan forveksle den ene med den anden. Store skove,
større byer og større søer, som er nemme at genkende, kaldes
orienteringsflader

Orienteringslinjer og ledelinjer
Orienteringslinjer er linjer, som går vinkelret eller næsten vinkelret på
kurslinjen, og som er yderst anvendelige til at fastslå, hvordan gennemsnitshastigheden har været på turen indtil nu, og om der i virkeligheden er
mere modvind i højden end beregnet. Gode orienteringslinjer er jernbaner,
motorveje, store højspændingslinjer og kystlinjer. På figuren til højre ses to
gode orienteringslinjer, hvis man kommer flyvende fra Skive mod SW, hvor
både jernbane og motorvej løber parallelt mellem Aulum og Holstebro.
Ledelinjer er linjer, der går parallelt med kursen – f.eks. en jernbanelinje, en motorvej, en kystlinje osv.
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Eksempel på ledelinje:
Et godt eksempel på en ledelinje fra det syd- og sønderjyske
område er en flyvning fra flyvepladsen i Vamdrup til
svæveflyvepladsen ved Rødekro.
På denne flyvetur vil flyet følge den dobbeltsporede jernbane,
som går fra Vamdrup via Vojens til Rødekro og herefter videre
ned mod den tyske grænse.
Selv om Vamdrup ligger øst for jernbanen og Rødekro
svæveflyveplads vest for, og piloten derfor vil komme til at
krydse jernbanen undervejs, er jernbanen en særdeles god
hjælp til at navigere efter.

Tab af orienteringen
Alle vil komme til at miste orienteringen i deres karriere som svæveflyver eller som TMG-pilot. Lad os tage
nedenstående eksempel, hvor vi forestiller os at svæveflyet befinder sig midt i billedet, men piloten er i
tvivl om, hvor han er. Her er der umiddelbart to muligheder:
1. Fortsætte på den oprindelige kurs og afvente krydsning af en orienteringslinje. På en sydlig kurs i
dette tilfælde kunne det være jernbanen mellem Langå og Bjerringbro.
2. Rette flyet op på den planlagte kurs og finde tre markante ting i landskabet for at se, om det kunne
passe med noget på kortet. Her kunne det være en stor by et stykke ude på venstre side (Randers)
kombineret med en langstrakt sø ude til højre (Tjele Langsø) evt. med udsigt ned mod
jernbaneknudepunktet i Langå.

24

I det aktuelle tilfælde skal der ikke gå ret meget galt, inden flyet kommer i konflikt med kontrolleret luftrum
i enten Karup eller Tirstrup, og i en sådan situation er der kun ét at gøre: Melde til flyvekontrollen, at man
ikke helt ved, hvor man er. Det kunne være, at flyvekontrollen kan hjælpe vha. radaren.

Brug af radioen som hjælp ved navigationen
Ved afgivelse af positionsrapporter, som piloten bliver bedt om at komme med, vil det være godt at
anvende de egentlige VFR-rapportpunkter eller kendte større byer. Når en TMG-pilot meddeler Esbjerg
INFORMATION, at hans position er Lintrup i 1400 fod, kender AFIS-operatøren ikke nødvendigvis den lille
landsby Lintrup, men hvis piloten siger 10 km syd for Brørup, ved modtageren straks hvor det er.
Hvis piloten har mistet orienteringen og har brug for hjælp til at komme på rette spor igen, kan han roligt
kalde den lufttrafiktjeneste, som piloten senest har haft kontakt med, idet denne med størst sandsynlighed
har fulgt luftfartøjet og dermed bedst kan hjælpe med at fastslå positionen.
Flyvekontroltjenesten kan bruge radaren – især hvis flyet er forsynet med transponder – men den primære
radar kan også bruges. En anden mulighed er at give en pejling, hvis flyvekontroltjenesten har en pejler. Der
er ikke så mange pejlere tilbage i Danmark, men der er dog nogen, og en pejler kan fortælle, i hvilken
retning et luftfartøj ligger ift. flyvekontroltjenesten, men dog ikke nogen afstand. Det kræver alene, at flyet
trykker på tasteknappen på flyets radio. Flyet vil herefter typisk få en QDM-pejling, som er en magnetisk
kurs ind mod pejleren.

Tab af orienteringen i en TMG
Når man flyver i en TMG, kan man også miste orienteringen, men her er mulighederne for at finde den igen
anderledes end i et almindeligt svævefly – alene fordi en TMG har motor og kan dermed holde højden eller
flyve et andet sted hen med motorstøtte.

Er jeg kommet væk fra kursen?
Hvis en TMG-pilot ikke længere er sikker på, at den oprindelige kurs er overholdt, men at der kan være sket
afvigelser under flyvningen, skal piloten skabe sig et ”sandsynligt” overblik over, hvor flyet befinder sig.
Det sker ved at kombinere usikkerheden om overholdelse af den planlagte kurs med usikkerheden om,
hvor langt flyet er nået med den hastighed, som flyet flyver med.
Man skønner den tilbagelagte distance fra sidst kendte
position. Herefter korrigeres med +/- 10%, og der
lægges 30o på kursen til hver side.
Med stor sandsynlighed vil flyet så befinde sig indenfor
det skraverede område.
Herefter skal piloten finde markante punkter på jorden
– f.eks. en sø, en fjord, en stor by osv. og herefter skal
piloten se, om dette punkt kan findes på kortet. Når
punktet også er fundet på kortet, kontrolleres ved at
finde yderligere punkter i nærheden.
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Er jeg tvivl om, hvor langt jeg er nået?

Hvis piloten er nogenlunde sikker på at have holdt det rigtige track, men er usikker på hvor langt flyet er
nået, beregnes en cirkel med en radius på 10% af den fløjne strækning fra sidst kendte position. Så vil flyet
med stor sandsynlighed befinde sig indenfor det skraverede område, og herefter skal piloten finde
markante punkter på jorden, som kan sammenlignes med flyvekortet.
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9.5. Bestiknavigation
Bestiknavigationen stammer fra skibsfarten og bruges ikke ret meget i den traditionelle svæveflyvning, men
er relevant for navigation i en TMG. Princippet består i at konstatere en position ved at kombinere kurs,
hastighed og tid. I sin rendyrkede form sættes et mærke for f.eks. hvert 2. minut, når det går meget hurtigt,
og så konstaterer piloten eller navigatøren, om det, han ser på jorden, svarer til mærket på kortet.
Vi flyver ikke så hurtigt, og hvis vi forestiller os, at vi flyver i en TMG med en hastighed på 120 km/t, vil vi for
hver 5 minutter have tilbagelagt 10 kilometer – eller svarende til 2 cm på kortet, hvis målestoksforholdet er
1:500.000.
Ulempen ved minutmærker er, at der ikke nødvendigvis er noget markant på jorden svarende til mærket på
kortet. En tillempet form for bestiknavigation er derfor at afsætte mærker ud for markante ting og på
forhånd beregne, hvor lang tid, der skal gå, inden man kommer til dette punkt. Tidtagningen skal ikke tages
fra starten fra flyvepladsen, men fra et udflyvningspunkt, hvor flyet har nået sin højde og hastighed. I det
følgende eksempel, som er en TMG-flyvning fra Arnborg via Christianshede til Randers, starter
tidtagningen, når TMG passerer motorvejen øst for Arnborg efter at være startet på bane 27 og drejet ca.
180 grader mod øst.

Hvis vi forestiller os, at TMG flyver med en groundspeed på 120 km/t, vil regnestykket se således ud:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Jernbanen ml. Fasterholt og Kølkær:
Højspændingsledning SE for Isenvad
Christianshede flyveplads
Motorvej nord f. Silkeborg
På tværs af Tange sø
Jernbane ved Langå
Dobbeltsporet jernbane ved Randers
Randers flyveplads

5 km
14,5 km
25 km
40 km
55 km
70 km
82,5 km
87 km
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2,5 minutter
7,25 minutter
12,5 minutter
20 minutter
27,5 minutter
35 minutter
41,5 minutter
43,5 km

”Speed-marks”
Hvor bestiknavigationen nok mest hører til i den motoriserede del af svæveflyveverdenen, er der elementer
fra den, som også er gode at have i tankerne, når man er ude at flyve en god strækflyvning på en dag med
høj skybase, og hvor delstrækkene mellem de enkelte termikbobler er lange.
Et af sådanne begreber fra bestiknavigationen er ”speed-marks”, som dækker over hvor langt man når for
hvert minut. Lad os kigge på en god maj-dag, hvor mange svævefly skal gennem Billunds TMA med
transponderen tændt. Her kan vi godt være udsat for nogen ventetid fra vi kalder op og til vi har den
nødvendige klarering incl. en individuel transponderkode.
Kommer vi flyvende i stor højde med 150 km/t ind mod grænsen for Billunds TMA skal man tænke over, at
svæveflyet bevæger sig 2,5 km pr. minut, og så er det nemt at forestille sig, at en afventning af en klarering
til at flyve igennem vil tage pynten af en ellers god gennemsnitsfart. Alene af den årsag skal piloten ikke
vente til sidste øjeblik, inden han kalder Billund Approach. Der er intet i vejen for at kalde op 10 km før
svæveflyet når TMA’en. På ICAO-kortet er det nøjagtigt 2 cm.

Eksempler på ”speed-marks”:
90 km/t
120 km/t
150 km/t
180 km/t

=
=
=
=

1,5 km pr. minut
2 km pr. minut
2,5 km pr. minut
3 km pr. minut

Hvor høj er groundspeed?
Hastigheden på fartmåleren (IAS) viser 130 km/t og der er medvind på 10 kts (svarende til ca. 18,5 km/t)
Groundspeed (hastighed over jorden) er: 130 km/t + 18,5 km/t = 148,5 km/t
Vær opmærksom på, at medvinden i dette tilfælde er den direkte virkning som medvind. Det kan være, at
vinden i virkeligheden er 25 km/t, men ikke kommer direkte ind bagfra på flyet. I dette tilfælde regnes de
25 km/t om til, hvad direkte medvind ville svare til. Teorien bag dette kan ses i afsnittet om vindtrekanten i
afsnit 9.2.

Hvor lang tid tager en given flyvning?
Flyet skal flyve en distance på 130 km på kurs 90o (= øst). IAS (hastigheden på fartmåleren) viser 120 km/t.
Vinden kommer fra 120o med med 30 km/t – dvs. skråt forfra. 30o vil give en sidevindskomponent på ca. ½
faktor og en modvindskomponent på ca. Faktor 0,87. Det betyder, at sidevinden kan beregnes til ca. 15
km/t og modvindskomponenten til ca. 26 km/t.
Hastigheden over jorden (GS) bliver dermed ca. 94 km/t (120 – 26 km/t). Herefter ser regnestykket således
ud: 130 km / 94 km/t x 60 = 82,27 minutter svarende til ca. 1:22 time.
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Beregning af hastighed ud fra kortet og flyvetiden
Hvis vi antager, at et fly passerer en ledelinje (f.eks. en jernbanelinje) kl. 12.00 og 10 minutter senere på
samme kurs passerer en motorvej, der på flyvekortet ligger 5 cm fra den passerede jernbanelinje, så vil
piloten kunne beregne sin hastighed over jorden (Ground speed) ud fra, at 1 cm på flyvekortet er lig med 5
km i landskabet:
(5 cm x 5) = 25 km -> 25 km x 60 min / 10 min = 150 km/t
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9.6. Brug af satellitnavigation
Navigation ved hjælp af satelitter bruges i stort omfang i luftfarten – herunder i svæveflyvningen, hvor
satellitnavigation kombineres med computerhjælp til optimering af en strækflyvning. Med opdateret
kortmateriale leverer GPS’en, som den kaldes, både oversigt over og advarsel om f.eks. kontrolleret
luftrum, og instrumentet viser den sande kurs, som flyet skal flyve for at nå hen til et mål, som er lagt ind i
instrumentet – f.eks. et vendepunkt. Dermed er en GPS ude over de korrektioner, man skal lave, hvis man
navigerer efter et kompas. Hverken variation eller deviation har noget betydning for en GPS.
Funktionen af en GPS er en måling af tiden for at få forbindelse med en satellit. Da GPS’en har kontakt til
flere satellitter, vil tiden være forskellig for forbindelsen til de enkelte satelliter, og på denne måde kan
instrumentet beregne den nøjagtige position.
Vejrforhold – f.eks. tordenvejr – og atmosfæriske forstyrrelser i ionosfæren (afbøjning og reflektion) kan
påvirke modtagelsen af signaler fra satellitterne.
Der skal tre satellitter til at give en
nøjagtig position i det vandrette plan.
Hvis højden skal med, skal der min.
være fire satellitter.

GPS’en drives af el, som kommer fra svæveflyets batteri, og hvis spændingen bliver for lav på batteriet, kan
GPS’en falde ud, og den kan naturligvis også blive udsat for tekniske svigt under en flyvning. Af den årsag
skal svæveflyvere have det grundlæggende kendskab til navigation, så piloten kan finde vej, selv om GPS’en
svigter.
Det overordnede system, som vi populært kalder GPS, hedder GNSS (Global Navigation Satellite System) og
er en sammensætning af det amerikanske NAVSTAR GPS og det russiske GLONASS. Europa har et
supplerende system GALLILEO, som forbedrer nøjagtigheden af GNSS, men som også kan fungere
selvstændigt med de 26 satelliter, som systemet råder over. Nøjagtigheden i GNSS er 10 – 30 meter uden
eksterne forstyrrelser, men målet for GALLILEO er en nøjagtighed på 20 cm.
I realiteten er nøjatigheden for brugen af GPS ca. 70 – 100 meter, forudsat at der ikke er væsentlige
forhindringer.
GPS’en har en funktion, som man kalder «Searching-the-sky», som betyder at instrumentet selv begynder
at søge satelitter, når instrumentet tændes. For at kunne levere en nøjagtig position på jordoverfladen, skal
GPS’en have forbindelse til mindst tre satellitter, og hvis billedet skal være tredimensionalt, skal der være
forbindelse til mindst fire satellitter.
Flyet kan i sig selv være til hinder for kontakt til satellitter, men det er typisk i højvingede fly, hvor flyets
vinge kan spærre for signal til en eller flere satellitter. Hvis GPS’en viser «Poor coverage», er det tegn på, at
instrumentet har forbindelse til for få satellitter, til at kunne give tilstrækkelig information.
Brugen af GPS i luftfarten er reguleret under ICAO, og der er et fælles kortsystem, som bruges i GPS til
flyvning. Kortsystemet kaldes WGS84, og jfr. standarden fra ICAO ajourføres navigationsdata i GPSsystemerne hver 28. dag.
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Selv om brugen af GPS er nem og til uvurderlig hjælp for piloter, kan GPS’en ikke erstatte den omhyggelige
flyveforberedelse med brug af de korrekte flyvekort, frekvenslister og oplysninger om luftrum, NOTAM og
ikke mindst vejret.
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9.7. Brug af flyvekontrol- og flyveinformationstjeneste
Radar er meget brugt i flyvekontroltjenesten, og radarens primære opgave er at hjælpe flyvekontroltjenesten med at dirigere luftfart, som flyver IFR, samt adskille IFR-trafik fra VFR-trafik, men radaren bruges
naturligvis også til overvågning af VFR-trafik – herunder svæveflyvning. Når et svævefly skal passere et
kontrollert luftrum – f.eks. en TMA – vil flyvelederen i anflyvningskontrollen (Approach’en) næsten altid
støtte sig til radaren.
Radar kan helt overordnet opdeles i to typer: Primær radar og sekundær radar. Primær radar er den
oprindelige form for radar, hvor senderen udsender et højfrekvent signal, og hvis dette rammer et fly, vil
siganalet blive reflekteret tilbage til radarantennen, og flyets position og højde bestemmes af den tid, det
tager signalet at komme frem og tilbage og af radarantennens vinkel ift. Jordoverfladen.
Sekundær radar udsender et spørgesignal, som bliver modtaget og besvaret af en transponder i et fly. En
transponder er en sender, som kan sende identifikation af flyet til den radar, der giver sig til kende. En
radar er ofte en kombination af primær og sekundær radar. Den primære radar kan se fly uden
transponder, medens sekundær radar kun kan se fly, som er udstyret med transponder.
Funktionen af radaren kan opdeles i flere grupper – uanset om det er primær radar eller sekundær radar.
Radar, som dækker et større område – f.eks. en helt FIR – kaldes for Long Range Radar (LRR) og er ofte flere
radarstationer, som er koblet sammen for at kunne give den samlede dækning. En LRR har en rækkevidde
på 200 NM eller mere.
En Surveillance Radar Element (SRE) kaldes også for en terminalradar, som dækker et mindre område –
f.eks. området omkring en TMA, og som bruges til at overvåge luftrummet samt lede IFR-trafik ind til den
lufthavn, som radaren betjener.
Radar til overvågning af trafikken på jorden i en lufthavn kaldes Ground Radar, men er ikke så relevant for
svæveflyvning – bortset fra flyvning med TMG.
Når piloter er i forbindelse med Copenhagen Information, bruger denne flyveinformationstjeneste en radar,
som dækker et meget stort område, medens f.eks. Billund Approach bruger en terminalradar, når de
overvåger luftrummet omkring Billund og giver fly i området instruktioner og informationer.

Transponder
Der er ikke krav om transponder i GA-fly, medmindre flyene skal flyve i et luftrum, som er en TMZ
(Transponder Mandatory Zone). Luftrumsklasse C (Copenhagen Area og Billund TMA) er i Danmark
kategoriseret TMZ.
Transponderen kan udsende en talkode på fire cifre (squak-kode) mellem 1 og 7, og der er dermed 4096
muligheder for sammensætning af en kode. Transponderen har forskellige modus, som den kan udsende:
•
•
•

Mode A = flyets placering på et kort
Mode C = flyets placering på et kort + flyets højde
Mode S = flyets placering på et kort + flyets højde og flyets identifikation (typisk registrering)

I alle tre modus udsender transponderen den squakkode, som den er indstillet på, og som flyvelederen har
tildelt flyet. Ikke alle radarer kan modtage mode S.
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Hovedreglen er, at et fly skal bruge sin transponder, hvis flyet er udstyret med transponder, men ofter
hører man, at en flyvekontrol meddeler et svævefly, at flyet må slukke for transponderen, når det forlader
flyvekontrollens område. Transponderen bruger strøm fra svæveflyets batteri.
Hvis flyet ikke har fået tildelt en individuel squakkode, vil flyet typisk bruge kode 7000, som betyder VFRflyvning. Udover kode 7000 findes der tre standardkoder, som kun bruges i helt særlige tilfælde:
✓ 7700 = Nødsituation
✓ 7600 = Radiofejl
✓ 7500 = Ulovlig handling – f.eks. trusler mod piloten eller besætningen
Hvis transponderen skal være klar til brug, skal den være tændt og stå på «Standby». Så snart piloten
modtager en squakkode fra flyvelederen, kan denne indstilles, og transponderen aktiveres. Hvis piloten får
besked på at skifte sin squakkode, skal transponderen også sættes på «Standby», mens koden skiftes, og
herefter aktiveres igen.
Transponderen udsender et signal, som vi kommer frem på flyvelederens radarskærm incl. den kode, som
piloten har fået besked om at udsende. Dog kan flyvelederen have behov for at få fremhævet et fly for at
være helt sikker på flyets placering. I så fald beder flyvelederens piloten om af «squake IDENT», hvilket
betyder, at piloten skal trykke den knap på transponderen, som er mærket med IDENT. Når piloten gør det,
ændrer signalet på flyvelederens skærm sig og bliver fremhævet i ca. 20 sekunder.
På billedet til højre ses en transponder, der squaker 7000 og viser en
flyvehøjde på FL048. Knappen nederst til venstre har fire positioner:
OFF = Slukket
SBY = Standby (klar til drift)
ON = Squaker Mode A
ALT = Squaker Mode C eller Mode S hvis transponderen har funktionen
Til højre på transponderen sidder IDENT-knappen

Støtte fra flyvekontrollen til navigationen
Brugen af transponder kan udover den kontrol, som der ligger i funktionen, også være en hjælp i svæveflyvningen og især i navigationen. Flyvekontrollen har naturligvis mulighed for at bruge radaren til at hjælpe
en pilot, som har mistet orienteringen, eller som har behov for at flyve uden om f.eks. dårligt vejr.
På en primær radar, hvor flyvelederen ikke kan identificere flyet – udover evt. brug af IDENT – skulle flyvelederen tidligere anmode piloten om f.eks. at lave et 90o drej til identifikation. Med transponder er dette
blevet overflødigt, og flyvelederen kan straks fortælle piloten hvor han befinder sig, eller hvilken kurs flyet
skal flyve for at få frem til et bestemt punkt.
Brugen af pejlere (VDF) er på vej til helt at forsvinde – netop fordi der er kommet så god radarstøtte – men
pejlebegreberne QDM og QDR eksisterer stadigvæk. Hvis en pilot, der har mistet orientereringen, skal have
en kurs ind mod stationen, kan flyvelederen godt finde på at give en QDM, hvilket er den sande kurs mod
stationen korrigeret for stedets misvisning (Variation). På samme måde er QDR den sande kurs væk fra
stationen korrigeret for variationen.
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Støtte fra flyvekontrollen ved mistet orientering
Selv om et svævefly ikke har transponder ombord, kan flyvekontrollen hjælpe, hvis piloten har mistet
orienteringen og ikke længere ved, hvor flyet befinder sig. Den første og vigtigste forudsætning er dog, at
piloten over radioen meddeler flyverkontrollen, at orienteringen er mistet, samt hvad sidst kendte position
var efterfulgt af den kurs, som svæveflyet nogenlunde har tilbagelagt.
Det kan være, at flyvekontrollen i så fald beder piloten om at stille transponderen på en bestemt
squakkode eller – hvis svæveflyet ikke har transponder – flyve en bestemt manøvre – f.eks. en fuldkurve til
højre. Ud fra dette vil flyvelederen forsøge at finde svæveflyet på radaren og herefter give instruktioner, så
piloten igen kan finde sin egen position.
Det er naturligvis særdeles vigtigt at være helt åben og ærlig om en sådan situation og ikke forsøge at skjule
sin fejltagelse. Det kan blive ganske alvorligt, hvis en pilot uforvarende kommer ind i kontrolleret luftrum
uden tilladelse og ikke siger noget om det.
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Tabeller, formler og huskeregler
✓ 1° = 60 min
•
•

1° = 60 nm (nautiske mil) på en meridian
Dvs. 1° = 60 nm = 60 min (på en meridian)..dvs 1 nm = 1 min (”bue-minut”)

✓ Afstand Ækvator til Nord- eller Sydpol defineret til 10.000 km
✓

Ækvator til Nord-/Sydpol er 90°, dvs. afstand 90° x 60nm = 5400nm (=10.000km)
•

Dvs. 1 nm = 1,852 km = 6000 fod (10.000km divideret med 5400nm = 1,852)

✓ 1 fod = 0,30 m
✓ 1 m = 3,28 fod
✓ 1 knob = 1 nm/t = 100 ft/min = 1,852 km/t
✓ 1 m/s = 2 kts = 200 ft/min = 3,7 km/t
Hastighed
✓ Ground speed (GS) = hastighed hen over jorden langs et track (beholdne kurs)
✓ True airspeed (TAS). I lærebogen det samme som IAS (indicated air speed) = hastighed gennem
luften på en heading (styrede kurs)
Kompasset og dets fejlkilder
✓ Variation (misvisning) – forskellen mellem TN (true north=retvisende N) og MN (magnetic north).
Hvis kompasnålen peger til højre for TN er variationen øst (E) og plus. Hvis nålen peger til venstre
for TN er variationen vest (W) og minus
✓ Deviation – elektriske og magnetiske forstyrrelser fra flyet. Forskellen mellem MH (magnetic
heading) og CH (compass heading = aktuel visning)
✓ Husk remsen ”Kan Døde Mus Virke Triste”. Variation og Deviation regnes med korrekt fortegn
(-W/+E) hvis der regnes fra venstre mod højre i formlen. Modsat fortegn hvis der regnes fra højre
mod venstre.
Beregning af flyvetid
✓ Distance divideret med GS gange 60
✓ Ex: 250 km divideret med 80km/t = 3,125 x 60 = 187,5 min = 3t 07min 30 sec
Retningsangivelse
✓ Track – beholden kurs: retning over jordoverfladen
•
•

MT magnetisk track (magnetisk beholdne kurs) i forhold til magnetisk N
TT True track (retvisende beholdne kurs) i forhold til sand N (geografisk N)

Heading - styret kurs: Den retning flyet peger med længdeaksen
✓ MH - magnetisk heading (misvisende styrede kurs)
✓ TH - true heading (retvisende styrede kurs)
✓ CH - kompas heading ”det man aflæser på kompasset” (devierende styrede kurs)
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Tid
✓ Jordens rotation: 360 grader/24 timer = 15 gr/t = 1 gr/4min = 0.25gr/min, dvs en tidszone er 15
grader
✓ UTC (universal time coordinated) – GMT (Greenwich mean time) – CET (central european time) –
LMT (local mean time = soltid)
Kortskala (målestokforhold)
✓
✓
✓
✓
✓

Kun 100% korrekt ved standardparallellerne. Næsten korrekt væk fra std. parallellerne
1:500.000 => 1 cm = 5000 m
1:250.000 => 1 cm = 2500 m
1:100.000 => 1 cm = 1000 m
”2 cm kort” -> 2 cm = 1 km

Vigtige højdebegreber i forbindelse med flyvekort
✓ AGL (above ground level)– højden i fod/meter over jordens overflade
✓ MSL (mean sea level) – højden i fod/meter over havets overflade
✓ Terræn højde (Terrain height) – ”vor herres værk”
✓ Forhindrings højde (Obstacle height) – ”vores værk” (bygninger, master, tårne, vindmøller etc)
✓ Terræn højde og forhindringshøjde angives i forhold til MSL på kortet
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