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INTRO:

Der er mange tilgange til flyvning, man kan uddanne sig til pilot, stewardesse/steward, eller man kan 
”nøjes” med at være passager. 
Med begge ben på jorden, så kan man vælge, at blive flymekaniker, flyveleder m.m.
På hobbyplan kan man vælge at blive flyspotter, flyve med model fly, forsøge sig som pilot eller 
flyveleder i den virtuelle simulator verden. Man kan også hjælpe til med restaurering af gamle fly. 

Mange mennesker er fascinerende af fuglens flyvefærdigheder, og mange har drømmen om, at kunne 
efterligne dette, fri som fuglen, som man siger.
Mange er fascinerede af, hvorledes man kan få flere tons metal op at flyve og endda nogle gange 
hurtigere end lydens hastighed. Der er også en fascination af maskiner med ufattelig mange kræfter.

Jeg er i hvert tilfælde fascineret, og allerede som dreng brugte jeg meget tid, på diverse computer 
baserede flysimulatorer. At blive pilot, var drømmen som aldrig blev til noget.
I 2009 besluttede jeg mig for, at påbegynde opbygningen, af det ultimative MD-80 cockpit.
Sådan et projekt tager mange år, og kræver meget fritid og ikke mindst en tilgivende kone ;-)
Jeg har valgt at installere det hele i en campingvogn, da det giver mig en muligheden for, at dele ud af 
min glæde til andre, som har samme fascination for flyvning.

Det meste af denne flyveskole manual er lavet af materiale fra hjemmesiden oy-sim.dk
Materialet er brugt med tilladelse fra forfatteren Paul Bruun
Materialet har copyright og må ikke udgives uden tilladelse fra forfatterne.
Dette dokument må IKKE sælges, og kan hentes gratis på hjemmesiden: md80projekt.dk 
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STØRRELSESFORHOLD:

Hvordan er forholdet imellem en svale og en MD-80 (også kendt som DC-9)
Det er umuligt direkte, at sammenligne naturens kræfter op imod de mekaniske kræfter, men jeg gør 
alligevel et skævt forsøg her.

Svale MD-80  Størrelsesforhold
Længde: 18 cm 4500 cm 1 : 250
Vingefang 33 cm 3287 cm 1 : 72
Vægt 0,019 kilo 67.812 kilo 1 : 3.569.052
Hastighed 40 km/t  (maks 72 km/t) 924 km/t 1 : 23 / 1 : 13
Hestekraft Ca. 0,00268  Heste kræfter Ca. 20.000 Heste kræfter 1 : 7.462.686

At efterligne fuglene, det har ingeniørene sluppet ret godt fra.

OBS: Vandre falken har fuglenes hastighedsrekord i et dyk, som er på ikke mindre end 282 Km/t
 
Vi ved, at det er fuglens vingeslag, som får fuglen til at flyve.
Men hvordan kan en 65 tons tung flyver med faste vinger lette fra jorden, og flyve?
Du kan få svarene her i denne MD-80 flyveskole manual.

På de første sider tager vi en super hurtig gennemgang, så du hurtigt får en ide om hvorledes man 
styre MD-80 flyet. Herefter er der en rigtig god forklaring om flyvning og fysik, lavet af OY-SIM.
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Det flotte OY-SIM materiale er skrevet af Paul Bruun og medforfatter Morten Madsen.
Det er derfor med meget stor taknemlighed, at jeg takker for adgangen til OY-SIM's materialer. 
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Claus Nørgaard.
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Hvordan vi kontrollere flyets bevægelser
Det første vi ser på er bevægelse af flyet på jorden.

Ved hjælp at jet motorenes kræfter (lufttryk), kan vi få flyet til at rulle fremad eller bagud.

Det er ikke alle Det er ikke alle fly, som kan bakke ved egen kraft.

Når vi fører gasFører vi håndtagene fremad, så får vi mere tryk ud af motorene ogog  mere fremdrift.

Det er ikke som på en bil, hvor energien bliver overført direkte til underlaget, ned igennem hjulene, her 
bliver enegien mere langsomt overført.

Vi skal derfor regne med at vores kommandoer er forsinkede.
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Bremserne
Men vi har 2 bremse pedaler, et for hvert hovedhjul.
Dvs. at hvis man træder på venstre bremse, så vil venstre hovedhjul bremse, og man vil tvinge flyet 
over mod  venstre.

Ønsker man at bremse flyet, så trykkes begge 
bremsepedaler nedad, ligesom i en bil.

Man bruger differential bremserne under landingen til 
at styre ret ned ad landingsbanen, sammen med 
sideroret, inden næsehjulet rammer landingsbanen.

Men det er ikke på den måde vi drejer flyet på jorden.
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AT DREJE  PÅ JORDEN
Men hvordan drejer vi flyet.

Vi bruger ikke dette dejlige rat, 
som vi har lige foran os. 
Kaptajnen kan bruge rattet ude på 
venstre side

Man kan også bruge siderors 
pedalerne, de drejer næsehjulet op 
til 17 grader, samtidig med at 
sideroret drejes.
Pedalerne bruges hovedsageligt 
under taxi, start og landing.

Når vi bremser træder vi pedalerne nedad. Hvis vi vil drejer så træder vi pedalerne frem og tilbage.
Trædes venstre pedal frem, så vil flyet dreje til venstre, ligesom når vi bremser på venstre hovedhjul.

Trædes venstre pedal frem, så vil flyets sideror dreje mod venstre og tvinge flyets bagende mod højre.
Når bagenden tvinges mod højre, tvinges flyets næse mod venstre, ligesom på et skib hvor roret drejes.
Roret virker kun når flyet er i fart, da der skal være vindhastighed over rorfladerne før de virker.

Nu har du faktisk så meget kendskab til flyet at du kan taxie fra gaten og ud til startbanen.
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En hurtig gennemgang af throttlekvadranten.
Der er nogle grundlæggende ting, som skal indstilles korrekt, inden vi kan få flyet i luften.

Long trim
Det er ikke altid at flyet er læsset på samme måde, nogle gange er den tungere i front, end andre gange.
Dette punkt hvor flyet vil være i balance hedder ”center of gravity”
Dette punkt kender piloterne inden start, og indstiller så ”longtrim” for at få flyet til at lette i balance.
Long trim sider på højderoret, og trykker flyet mere eller mindre på halepartiet.

Man indstiller CG (center of gravity) i den 
grønne rude.

Man indstiller flaps for ”take off” i den blå 
rude.

Man kan herefter udlæse den korrekte 
indstilling af long trim på den grønne 
indikator, eller i feltet ”long trim”

 
Man kan herefter trimme flyet på ”kuffert 
håndtagene”,  alternativt trim (røde pile) 
eller på styrepinden.

Når man flyver, så vil man indstille trimmet 
således, at man ikke skal bruge kræfter for 
at holde flyet på ret kurs. 

Flaps
Flyet er udstyret med slats og flaps.
Slats forlænger vingens forkant, og giver vingen mere løft ved lavere hastighed.
Flaps forlænger vingens bagkant, og giver også vingen mere løft ved lavere hastighed. 

 Når man fører håndtaget til den grønne pil,
så aktiverer man slats.

I området af den gule pil, kan man 
bestemme, hvor meget flaps man ønsker.

Flaps 0-15 bruges under start.

Flaps 28-40 bruges under landing. 
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Her kan vi se hvorledes vingens areal og krumning 
ændrer sig i takt med at flap håndtaget flyttes.

Så kan det være, at du tænker:
 ”Hvorfor kan man ikke konstruerer vingerne med et 

stort areal og krumning, fra begyndelsen”. 
Dette er fordi, at denne vingeform laver meget mere 
luft modstand, også kaldet ”Drag” og er ikke optimal 
ved hurtig flyvning. Man tilpasser således vingen til 
brugen.

Sådan ser vingen ud under flyvningen.   Og sådan ser vingen ud under landingen
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At komme i luften
Det er ikke vanskeligt at få flyet op at flyve, hvis flyet er rigtig konfigureret og man har fart nok på.
Men hvor stor hastighed der skal til for at lette er afhængig af: vægt, lufttens temperatur, lufttryk, 
startbanens beskaffenhed m.m. 
HUSK nu på: MAN RØR IKKE BREMSERNE UNDER STARTEN

Her et eksempel på et ”takeoff chart”

En lille forklaring på de forskellige felter:

ACT TOW: betyder ”actual take off weight” d.v.s. den vægt flyet vejer under start i kg.

FLAP: er den flap indstilling vil ønsker når vi skal lette.

V1: er den maksimale hastighed, hvor der ikke længere er en mulighed for, at afbryde starten, her skal 
der lettes, lige meget hvad. Ved forsøg på standsning over V1, der når flyet ikke, at standse og vil kører 
ud over bane enden. Flyselskaberne har takeoff chart for hver eneste startbane i de lufthavne hvor de 
opererer.

VR: også kaldet ”rotate” her trækker man styrepinden langsomt tilbage og løfter næsen på flyet.

V2: er den hastighed hvor vi er sikker på at kunne flyve, også kun med én motor i drift.

FLAP RETR: er den hastighed hvor flaps skal være i 0

SLATS RETR: er den hastighed hvor slats skal være i 0

FINEL SEGMENT CLIMB: I en højde på 400 – 1500 fod (ca. 120 – 450 meter) går vi ud af ”Takeoff 
climb” og over i ”enroute”, her sænkes motor kræfterne, man stiger blødere eller slet ikke til man når 
farten på minimum 214 knots 

CLEAN MAN: (clean maneuvering speed) Når slats, flaps, landingsstellet er trukket op er flyet - 
”clean” og skal flyet lave skarpe drej, stig eller dyk, så er dette her maksimums hastigheden.
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AIR FOIL A/I ON: Dette er hvis der er fare for overisning af vingerne, så man har krav til TO med air 
foil anti ice i ON. Denne indstilling "spiser" en del af motorkraften, så en længere startbane er krævet.
Startes flyet med 100% last, så kan det endda være nødvendigt, at lette med aircondition packs i off, da 
disse også bruger noget af motorenes tryk.

WIND COMP: Dette er vindens indflydelse på starten. Er vind componenten en direkte modvind, så er 
det nemt, at regne ud hvad farten skal være (f.eks. VRotate - modvinden). Er vinden en delvis 
sidevind, så kan man regne ud hvor stor "modvinden" er: 
http://www.aeroplanner.com/calculators/avcalcdrift.cfm

MAC TOW: MAC er Mean Aerodynamic Chord og findes i bunden at vores load manager

Center of gravity skal placeres indenfor flyets 
grænser og disse grænser skrives, som en prcentdel 
af Mean Aerodynamic Chord, så MAC TOW er den 
indstilling, som vores trim instilles til i %.

ASS. TEMP: Assumed temperatur. Ved høje udetemperatur begrænses motorenes ydelse. Vælges ass. 
temp f.eks. til 20 grader højre end udetemperaturen og man bruger T/O FLEX på thrust rating panelet i 
flyveren, så sænkes motor ydelsen og man sparer på slid og brændstof men startbanen skal så være 
længere. 

MTOW FLAP: Der kan være betingelser, som gør at Maximun Take Off  Weight er begrænset af din 
flaps indstilling. Flaps laver drag (luftmodstand), hvilket bivirker, at en længere startbane er krævet.
Dvs. bruger du F.eks. flap 15 og banens længde er for kort med flyet lastes 100%, så har du en lavere 
Maximun Take Off  Weight end det som står i flyets ellers er godkendt til. 

FLIGHT er det nummer som flyvningen er tildelt, og står på flybillet, skiltning og bordingpass.

REGRISTRATION er flyets nummerplade f.eks. OY-JRU 

ARPT: Airport / Lufthavn: f.eks. EKBI

OAT: Outside air temperature / Lufttemperatur. 

QNH: Sea Level Pressure / Luftrykket ved havoverfladen

RWY: Runway / startbanen: f.eks. 07
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AUTO THROTTLEN
Flyveren udstyret med et avanceret autopilot, som kan styre nogle ting for os. Én af de hjælpemidler er 
autothrottlen, også bare kaldet A/T. Vores jetmotorer er meget følsomme over for høje omdrejninger og 
høje temperature, derfor kan det man med fordel tilkoble A/T lige fra starten. 

Dette er ”thrust rating panel” og her vælger hvor meget motorene skal yde.

T.O. = ”takeoff thrust” benyttes ved start
TO FLX = ”takeoff thrust flex” spareprogram benyttes ved start. 
Ved at bilde motorene ind, at der er varmere i luften, kan man få 
dem til at yde mindre, og herved spare både brændstof og slid.
MCT = ”Maximum continuous thrust”
CL = ”Climb thrust”
CR = ”Cruise thrust”
GA = ”Go around thrust” bruges ved afbrudt landing.

          Electronic Engine Display Panel

      Øverst er thrust udlæsningen >

    Disse må ikke komme op i det røde felt:
N1 omdrejninger >

        Temperature >

 N2 omdrejninger >

Vi kan aktivere TO på  thrust rating panel

Vi kan aktivere A/T knappe på glaire sheild

Når vi er klar til takeoff, så kan vi aktivere 
knappen på throttle håndtaget.

Gashåndtagene vil nu selv bevæge sig til 
det ønskede niveau.
Man beholder hånden på gashåndtagene under
start og landinger. Hvis noget skulle gå galt.
Efter rotation er begge hænder på styregrejet, 
med fuld koncentration på flyvningen. 
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Stig / Climb
Når vi accelererer ned af banen i fuld fart til hastigheden VR(rotate), så trækker vi styre pinden tilbage.

Her vil vi gerne flyve opad = stig / climb   Her vil vi gerne flyve nedad = dyk / decent

Hvis man stiger for kraftigt, så vil man miste for meget af farten og flyet vil lave et stall, dvs. ingen 
bæreevne på vingerne, flyet vil falde igennem luften, indtil der igen er etableret fart nok, for 
opdrift/bæreevne. 
Man skal dog ikke stalle flyet under starten, så styrter man direkte i jorden.

På det første display   > > > > >
kan vi se  vores fart 170 knots 
(315 km/t). På vores kunstige 
horisont kan vi se flyets pitch er 
+10 grader. 

Helt til højre, i det grå felt, som er 
radar højdemåleren, kan vi se vores 
højde over jorden ca. 760 fod. (231 meter)

Her er vi kommet op og 
flyve i ca. 3810fod. 
Denne er vores statiske højdemåler.

På dette instrument kan vi se om vi stiger eller synker.
 V/S = vertical speed

Her en visning på ca. +100 fod / minut.
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Cordinated turn
Kordineret drej:
Når vi skal dreje i luften, så 
er der flere ting man skal 
have styr på.

Vi laver et drej til venstre

1: styrpinden drejes til 
venstre.
2: styrpinden trækkes en 
smule tilbage, så flyet ikke 
dykker.
3: siderors pedalen i venstre 
side føres lidt frem.
4: styrpinden drejes i 
neutral (Flyet drejer 
stadigvæk)

Nederst i vores PFD (Primary Flight Display) er der 
en hvid kugle (kuglelibellen), den skal helst være 
centreret under vores drej.

Her kan vi se, at kuglen er til venstre.
Ved at bevæge siderors pedalerne kan vi få kuglen 
til at ligge i center. 

Her er kuglen ved at være på sin plads.

Nu hedder det et ”kordineret drej”
G-påvirkningen er lige ned igennem
flysæderne, dette gør at passagerene
ikke mærker at flyet drejer.

Skal vi flyve ligeud igen, drejes 
styrepinden mod højre, indtil flyet er
rettet op.
Man skal dog regne med at korriger lidt 
med styretøjet under et drej.
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Landingen
Vi skal ned i laveste mulige fart, når 
vi lander, så under indflyvningen vil 
man bruge slats og flaps.

Kunsten er at placere flyet, så man 
flyver lige ned til banen, uden for 
mange sving.

Man flugter landingsbanens kanter op 
i en trekant.

Her kommer vi ind til venstre for 
landingsbanen. Trekanten er skæv, og 
vipper til venstre

Her laves en flot indflyvning.
En retvinklet trekant står foran flyet.

Her kommer vi ind til højre for 
landingsbanen. Trekanten er skæv, og 
vipper til højre
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Langsom flyvning

Når man laver en landing så bruger man langsom flyvning.

Her kan det se ud til at flyet stiger højre op i luften, men nej.

Vi piner det sidste ud af vingerne, med en fart, som er under den normale stall hastighed, end ved 
normal flyvning. 
Hvordan udføres denne denne flyvning? Hvordan kan dette lade sig gøre? 
Vi flyver normalt lige ud, så tager vi mere og mere fart af, men sørger hele tiden for, at vi ikke taber 
højde, det gør man ved at trimme næsen op på flyet, vingerne får hermed en mere skarp vinkel (kaldet 
indfaldsvinklen) og dette giver mere løft på vingen, samtidig hjælper motorene med at skubbe opad.
Den viste flyvning er ekstrem og er trukket helt ud til grænsen af det mulige, denne situation giver ikke 
plads til den mindste fejl eller den store flyve manøvre, for så kan flyet stalle.
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More white = your going 
to overflight

More red = Your going to 
be dead

Som hjælp til indflyvningen har vi fire lamper ved siden af 
banen (PAPI lys), disse indikerer indflyvnings vinkelen, som 
kaldes for glideslope (glidebanen).

For højt
Mindre motorkræfter
Næsen ned for at holde farten

Husk vi bruger små eller hurtige korte bevægelser.

Lidt for højt
Lidt mindre motorkræfter
Næsen forsigtig ned for at holde farten

Flot indflyvnings højde

For lavt
Lidt mere motorkræfter
Næsen forsigtig op for at holde farten

Husk på at motorenes indvirkning er langsom 

Meget for lavt
Mere motorkræfter
Næsen op for at holde farten

Når man giver flyet mere fart, så vil vingerne give mere løft, flyet vil stige.
Når man giver flyet mindre fart, så vil vingerne give mindre løft, flyet vil dykke.
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Her kommer nær den perfekte 
landing.

I 2500fod er flyet på rette kurs, 
fuld flaps, næsen + 5o  (Pitch) 
hastighed på 134 knots.

Langsom flyvning.

Alle parameter holdes til vi er helt ned på ca. 50 fod.
Så kommer det, som hedder at FLARE
Gas håndtagene flyttes til IDLE (tomgang)

I 30 fod løftes næsen langsomt på flyet.
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Farten sænkes langsomt, og 
flyet mister noget af løftet på 
sine vinger.

Vertical speed må maks. være
500 fod/minut

Flyet skulle nu gerne ramme 
banen blødt én gang, uden at 
hoppe (hønse)

Der styres nu ned af banen ned 
rorpedalerne, samt at man 
vender trykket på motorene 
(thrust reverse)

Hold næsen løftet til 6-8o

Brug ikke hjul bremserne

Næsen kommer langsomt ned.

Man bruger først bremser på 
hjulene efter næsehjulet rører 
jorden og farten er kommet ned 
under 80 knots

Så er det bare at taxie til gaten.
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Aerodynamik - Introduktion
På et motorfly virker fire kræfter: tyngdekraften, opdriften, luftmodstanden og trækkraften. 
Tyngdekraften er rettet mod jorden og størrelsen afhænger af flyets vægt. Opdriften er rettet lodret op 
og størrelsen afhænger af vingernes form. Luftmodstanden er rettet bagud og størrelsen afhænger af 
flyets form. Trækkraften er rettet fremad og leveres af motoren. (Under drej har vi også centrifugal 
kraften)

Når et fly flyver med konstant højde og hastighed, er størrelsen af tyngdekraft og opdrift ens, og 
størrelsen af luftmodstand og trækkraft er ens.

Opdriften kommer fra vingerne. Når luften passerer vingen, opstår der en trykforskel mellem 
underside og overside. På oversiden mindskes trykket i forhold til omgivelserne, på undersiden øges 
trykket. Derfor opstår der en trykforskel over vingen. Denne trykforskel gør at vingen påvirkes af en 
kraft opad - opdriften. Opdriften afhænger af flere ting: 

1) vingens areal - når det fordobles, fordobles også opdriften;
2) farten - når den fordobles, firedobles opdriften; 
3) vingens hældning i forhold til luftstrømningen (indfaldsvinklen).

Vinklen mellem vingen (blå streg) og luftstrømmen (røde streg) er indfaldsvinklen.

Når vinklen mellem vingen og luftstrømmen vokser, stiger opdriften. Men på et tidspunkt bliver 
vinklen så stor, at luften bliver turbulent på vingens overside. Opdriften bliver da meget hurtigt mindre 
og flyet staller. Effekten er, at flyet normalt vipper forover og opbygger derved fart hurtigt.
En variant er når kun den ene vinge staller. Så ruller flyet kraftigt og hurtigt til den side hvor den 
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stallede vinge er. Den situation kan udvikle sig til et spin. 
"Deep Stall" er en situation hvor flyets højderor ligger i læ fra den frie luftstrøm pga. turbulent luft fra 
den stallede vinge. Dette vil så, hvis flyet har stabiliseret sig her, resultere i en situation hvor stallet 
ikke kan brydes igen, dvs. man kan ikke reducere indfaldsvinkelen til det normale for højderoret har 
ikke nogen effekt, da luften ikke glider over den. 

Luftmodstanden kan opdeles i flere typer. Luft som ved passage hen over en vinge bliver turbulent, 
skaber gnidningsmodstand. Formen af flyet og vingerne specielt, bestemmer hvor langt luften 
strømmer hen over overfladerne før der opstår store hvirvler. Herunder ses en figur, hvor forskellige 
former er sammenlignet med en plade opsat i luftstrømmen (100% luftmodstand). Luften bevæger sig 
fra venstre mod højre.

Bemærk at der kun er lille forskel på en kuglen og halvkuglen. Dråbeformen bliver bedre jo længere 
den er fordi den turbulente luft opstår længere tilbage på formen, når luften ikke tvinges til at ændre 
retning så hurtigt.

På grund af trykforskellen mellem vingens overside og underside, strømmer luft fra undersiden til 
oversiden ude ved vingetipperne og danner en hvirvel. Herved tabes lidt opdrift ved vingetipperne som 
giver et bidrag til den samlede modstand på flyet: den inducerede modstand. Den findes også ved 
skarpe overgange, fx mellem vinger og krop.

Flaps og luftbremser
En vinges opdrift kan forøges ved at bruge flaps. Det betyder at luften ved vingens bagkant tvinges 
skråt nedad, hvorved trykforskellen mellem over- og underside øges. Flaps sænker også den fart, hvor 
flyet staller. Det betyder at flyet kan flyve langsommere når der anvendes flaps.
Modstanden øges en del når hjulene sænkes. På oversiden af vingen sidder der på nogle fly luftbremser 
- eller spoilers - der kan bruges hvis flyet skal dale hurtigt. Disse bremser ødelægger luftstrømmen på 
oversiden af dele af vingen, hvorved opdriften mindskes. Også luftmodstanden øges ved brug af 
spoilers, så flyet taber fart og kan dale hurtigere.

Ror
Højderoret bruges til at ændre flyets (næse)stilling. Føres pinden frem, tvinges rorfladen ned hvorved 
opdriften på haleplan+ror øges og halen bevæger sig opad og næsen ned. Trækkes pinden tilbage, 
tvinges rorfladen op hvorved opdriften på haleplan+ror mindskes og halen bevæger sig nedad og 
næsen op.

Krængerorerne, der sidder et stykke ude på vingerne, bruges til at krænge flyet. Føres styrepinden til 
venstre, svinger venstre krængeror op og højre krængeror ned. Derved mindskes opdriften på venstre 
vinge og øges på højre. Flyet krænger derfor til venstre. Flyet vil samtidig begynde at glide sidelæns til 
venstre, men da kroppen glider bedst på langs af luftstrømmen, svinger hele flyet til venstre. 
Yderligere sker der også det, at modstanden på højre vinge (krængeror op) bliver lidt større end på 
venstre vinge. Det giver den virkning, at flyet har tendens til at dreje mod højre. Det modvirker piloten 
ved at give lidt sideror til venstre.
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Sideroret bruges til at dreje flyet til højre eller venstre. Det bruges sammen med krængerorerne. I et 
rigtigt fly betjenes krængerorerne med styrepinden/rattet og sideroret med pedaler. Skal man fx svinge 
til venstre, skubbes pinden til venstre samtidig med at man træder på venstre pedal. Herved øger flyet 
krængning. Det bliver det ved med til man neutraliserer både styrepind og til dels pedal.

Stall
Hvis flyet bringes til at stalle over en vinge og går i spind, bliver der brug for sideroret (alene). Så snart 
et spind er begyndt at udvikle sig, gives fuldt sideror til modsat side. Man venter et kort øjeblik og 
skubber så pinden frem. Når rotationen stopper, neutraliseres sideroret og pinden trækkes tilbage så 
farten ikke bliver for høj.

Som nævnt falder stall-hastigheden ved brugen af flaps. Men den afhænger også af flyets krængning. I 
en kurve med 30° hældning, øges stall-hastigheden med cirka 7%. Med 45° hældning er det 19% og 
med 60° hældning, er stall-hastigheden øget med 41%. Typisk er hastigheden på finalen 1,3 gange 
stall-hastigheden, men den sikkerhedsmargin bliver mindre, hvis der flyves med krængning. Kurven 
herunder viser hvormange procent stall-hastigheden øges med stigende krænging.

F.eks er stallhastigheden for MD 80 120 knob (ved given totalvægt). En indflyvning med 150 knob 
giver en margin på 30 knob. Men hvis man under indflyvningen krænger 40°, vil stall-hastigheden 
være øget med 14%, dvs. til 137 knob og marginen indskrænket til 13 knob. Det er mere end en 
halvering af margin.

Jo højrer man flyver, jo tyndere bliver den luft, som man flyver i og jo højre bliver ens stall hastighed, 
dvs. at marginen imellem maksimal og stall hastigheden er inden for et meget begrænset vindue ved 
march højde.
Stall speed og overspeed nærmer sig hinanden efterhånden, som man stiger. Det flyvebare område har 
fået navnet 'coffin corner'. Det er området der befinder sig mellem et areodynamisk stall og en reel 
overspeed.
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Aerodynamik - Luft og kræfter
Den subsoniske aerodynamik handler om luftstrømning omkring et fly når hastigheden er så lav at 
lufttætheden - densiteten - kan regnes konstant. Effekten af varierende densitet kommer ikke 
pludseligt, men vokser gradvist som hastigheden øges. Under 300 knob man i praksis se bort fra disse 
effekter.

Lufttæthed
Lufttætheden, eller luftens densitet, fortæller hvor stor massen er af et specifikt volumen luft. 
Tætheden angives med det græske bogstav rho. Masse måles i kilogram (kg) og volumen i kubikmeter 
(m³), så

I havniveau er lufttætheden 1,22 kg/m³ (ved 15°C), men aftager med højden.

Forestiller man sig at hver kvadratmeter af jordoverfladen har en støjle af luft stående ovenpå sig, er 
det klart at når der allerede i den første meter af luftsøjlen ligger over 1 kg og bliver tiltrukket af 
Jorden, så vil luftsøjlen som rækker over 100 kilometer op, være en tung sag. Selvom lufttætheden 
bliver mindre efterhånden som man kommer i højden, er vægten af luftsøjlen over hver kvadratmeter 
jord over 10 tons.

Lufttryk er den kraft hvormed luften påvirker et specifikt areal med. Lufttryk angives oftest med 
bogstavet p, eventuelt P. Kraften F måles i Newton (N). Arealet A måles i kvadratmeter, så P = F/A. 
Som trykenhed bruges Pascal (Pa), men den enhed dækker altså over N/m². Trykket ved 
jordoverfladen er omkring 101300 Pa. I fly-verdenen bruges hektopascal (hPa) og normaltrykket bliver 
så 1013 hPa (1013,25 for at være helt præcis).

Den oprindelige metode til at måle lufttryk på, var at aflæse højden af den kviksølvsøjle som luften 
kunne bære. Ved normalt lufttryk er den 760 mm, hvilket svarer til 29,92 tommer. Heraf enheden for 
tryk angivet på mange højdemålere i fly og stadig anvendt i fx Nordamerika.
Det følgende afsnit ligger i grænseområdet hvad angår baggrunden for aerodynamik. Hvis molekyler 
er sort snak, så spring frem til afsnittet venturi

Luftens sammensætning
Men hvad er luft egentlig? Sammensætningen af den nederste del af atmosfæren ser således ud målt i 
volumen:

Nitrogen, ilt og argon er eksempler på grundstoffer, mens kuldioxid og nogle af de 'andre luftarter' er 
sammensætninger af grundstoffer. Fælles for alle luftarterne - eller gasserne - er at det er molekyler. 
Historien om molekylernes opbygning er ikke så interessant med aerodynamik-øjne, men for at få den 
bedste forståelse af aerodynamik, kan molekylebegrebet være nyttigt.
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Luftmolekylerne er i konstant bevægelse. Som boldene i en lotto-maskine bevæger de sig rundt 
vilkårligt mellem hinanden. Den bevægelse er et udtryk for luftens temperatur: jo vildere bevægelser, 
jo varmere er luften. Det enkelte molekyles hastighed kan være mange hundrede meter i sekundet. 
Såvidt det mikroskopiske niveau. Set med menneske-øjne er antallet af molekyler i et givent rumfang 
luft så stort, at vi ikke kan registre de enkelte bevægelser. Men med et termometer kan vi altså måle 
gennemsnitsfarten af molekylerne.

Mikroskopisk kan lufttryk forklares som den impuls som molekylerne overfører ved sammenstødet 
med en overflade. Det kan vises at lufttrykket er proportionalt med produktet af molekylernes 
middelhastighed og molekyletætheden.

Når nu både temperatur og tryk afhænger af molekylernes middelhastighed skulle man tro at når vi 
varmer noget luft op (og altså øger molekylernes 'vildskab'), så stiger også trykket. Og sådan er det 
også hvis luften der varmes op er spæret inde. Hvis det derimod er i fri luft øges godt nok 
molekylernes middelhastighed, men samtidig støder de også meget oftere ind i hinanden. Det får dem 
til at spredes og molekyle tætheden mindskes. Omtrent så meget at trykket er uændret.

Kigger vi på luft som passerer forbi en flyvemaskine vil vi med ovenstående in mente se molekylernes 
bevægelse sammensat af to typer bevægelse: mikroskopisk flyver de rundt mellem hinanden, rammer 
nogle gange hinanden og andre gange flyvemaskinen; mikroskopisk følges molekylerne pænt ad forbi 
flyvemaskinen.

Med det billede, giver det følgende afsnit om venturi-effekten måske mere mening.

Venturi-effekten
En grundlæggende ligning siger i ord at massen af en given portion strømmende luft er konstant. Der 
kan altså ikke skabes eller fjernes masse. Bevæger portionen af luft sig gennem et rør med variende 
diameter, vil luftmassen per sekund der strømmer igennem fx en snæver del af røret være lig 
luftmassen per sekund der strømmen igennem en vid del af røret. Men hvis det skal kunne lade sig 
gøre, må luften strømme hurtigere gennem den snævre del af røret, end gennem den vide del.

Det gælder ikke bare for luft, men for enhver fluid (både luft og vand er fluider). Hvis fluidens 
hastighed er v, målt fx i meter per sekund, kan denne sammenhæng udtrykkes i kontinuitetsligningen:

hvor A er et vilkårligt tværsnitsareal af røret. I dette afsnit om subsonisk aerodynamik kan 
luftdensiteten regnes konstant (fx gennem det nævnte rør), så ligningen simplificeres til Av = konst. 
Hvis et rør hvorigennem der strømmer luft (eller vand!) har en indsnævring med det halve 
tværsnitsareal, vil luften (eller vandet) fordoble hastigheden gennem indsnævringen.

En portion luft i jævn bevægelse med hastigheden v har en mængde energi som vokser med kvadratet 
på v (E = ½mv² hvor m er massen af luftportionen). Denne energi er bevægelsesenergi eller kinetisk  
energi. Luftportionen har samtidig en anden form for energi (oplagret), der hænger sammen med 
lufttrykket i portionen. Under forudsætning af at luftportionen ikke ændrer temperatur, er summen af 
de to typer energi konstant portionen.
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Bevægelsesenergien i den flyvende portion luft er direkte et udtryk for det dynamiske tryk (q), mens 
den anden (oplagrede) energi er et udtryk for det statiske tryk (p). Sammenhængen udtrykkes i 
Bernoullis ligning:

dynamisk tryk + statisk tryk = konstant
eller

q + p = konstant

Herover ses et snit af røret. Det kaldes også et Venturi-rør. Tværsnitsarealet af indgang og udgang er 
den samme, A1. Tværsnittet af indsnævringen har arealet A2. En portion luft er på vej gennem røret. 
Ved indgangen strømmer luften med hastigheden v1. Samme hastighed må luften have i udgangen 
(kontinuitetsligningen). Gennem indsnævningen er tværsnittet mindre end A1, så luften må strømme 
hurtigere end v1 (igen kontinuitetsligningen). Men her må det dynamiske tryk jo så være større end 
andre steder i røret. Det må videre betyde at det statiske tryk er mindre, for Bernoullis ligning siger at 
at summen af de to tryk skal være konstant i ethvert tværsnit af røret. 

Indtil nu har luften bevæget sig gennem røret, men situationen ville være helt den samme hvis det var 
røret som fløj gennem luften.
Forudsætningerne for ovennævnte sammenhænge var altså:

· luften kan ikke komprimeres (den forudsætning holder under cirka 300 knob)
· luftstrømmen er jævn (jævn defineres senere!)
· temperaturen er konstant

Venturi-effekten kan afprøves med et simpelt forsøg. Der skal bruges to strimler papir, ca. 2 cm x 8 
cm, samt en knappenål. Strimlerne hænges op på nålen og man blæser forsigtigt fra oven. Det kan 
være nødvendigt at forme strimlerne, så afstanden er en anelse større ved nålen end længere nede for at 
venturi-effekten kan opstå.
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Aerodynamik - Trykfordeling omkring profil       
Omkring en flyvinge eller et vingeprofil ønskes en opadrettet kraft. Det kan opnås hvis der er en 
trykforskel mellem over- og underside af profilet. Når luft bevæger sig omkring vingeprofilet, vil den 
nær vingeoverfladen skulle bevæge sig længere end den luft som passerer i stor afstand. Men når 
luftens hastighed øges, falder det statiske tryk. Hvis luftstrømmen omkring vingeprofilet tvinges til at 
strømme hurtigere over profilet end under, vil det statiske tryk faldes mest på oversiden. Den 
resulterede trykforskel mellem vingeprofilets underside og overside giver derfor anledning til en 
opadrettet kraft, opdrift.

Et vingeprofil kan se ud som vist på figuren herunder. Den rette linie gennem profilets forkant og 
bagkant kaldes for korde-linien. Afstanden fra profilets forkant til bagkant er korden. Forkanten (eng.: 
leading edge) er det punkt forrest på profilet hvor krumningen er mindst.

Et vingeprofil er normalt asymmetrisk, som vist herover. Forestiller man sig en helt symmetrisk profil, 
dvs. hvor kurven over og under kordelinien er hinandens spejlbillede, vil luft som møder profilens 
forkant præcist, blive bremset helt op. Det dynamiske tryk vil her falde til nul, mens det statiske tryk 
vokser tilsvarende. Punktet hvor luften foran vingeprofilet står stille, kaldes for det forreste 
stagnationspunkt. Ved vingens bagkant vil det statiske tryk være forholdsvist lille. Netto vil der altså 
være en trykforskel mellem for- og bagkant som giver anledning en bagudrettet kraft, modstand.

Omkring det asymmetriske vingeprofil vil det statiske tryk variere meget. Ved at ændre på profilets 
vinkel i forhold til luften, ændres trykfordelingen. Typisk vil der allerede ved en vinkel på 0 være et 
lavere tryk over end under, så opdriften er positiv.

Det kan være nemmere at behandle trykfordelingen omkring et profil, hvis det statiske tryk sættes i 
forhold til det statiske tryk i den frit strømmende luft (langt fra vingeprofilet). Kaldes det statiske tryk 
lige omkring vingen for p og det langt væk for p0, vil det relative tryk kunne udtrykkes som p-p0. p0 
er atmosfæretrykket.

Et vingeprofil som frembringer opdrift, har over vingen et relativt tryk som er negativt fordi p < p0, 
mens der under vingen vil være et relativt tryk som er positivt fordi det statiske tryk her er højere end 
langt fra vingen.
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På figuren herunder er relative tryk som er positive tegnet som røde pile, mens negative tryk er blå.

Øges profilets vinkel så luften kommer ind og rammer mere af undersiden, vil det statiske tryk på 
oversiden mindskes, hvorved det relative tryk p-p0 bliver mere negativt (længere blå pile). På 
undersiden er det omvendt, p-p0 bliver mere positivt (længere røde pile).

Den vinkel som profilet danner med luften kaldes for indfaldsvinklen (eng.: angle of attack, AOA). 
Når indfaldsvinklen, der ofte symboliseres med det græske bogstav alfa ( ), bliver tilstrækkelige stor 
(16-20°), bliver luften over vingeprofilet turbulent. Det statiske tryk stiger til nær p0 (svarer til 
korte/ingen blå pile).

På figuren har pilene varierende retning. Retningen fortæller hvor trykket varierer mest.
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Aerodynamik – Opdrift                            
Vand, luft og alle andre fluider har en naturlig evne til at 'hænge sammen' som kaldes viskositeten. 
Vand, olie og fedt er eksempler på fluider med stigende viskositet (i den rækkefølge). Men luft har 
også en viskositet. Effekten er at luft som bevæger sig hen over en overflade, 'klæber' fast hvor den har 
direkte kontakt med overfladen. En anelse over overfladen, 'klæber' luften til sig den underliggende 
luft, der i forvejen hænger fast i den faste overflade. I en glidende overgang ind mod den faste 
overflade, bliver luftens hastighed altså reduceret til nul.

Figuren herunder viser hastigheden af luften som strømmer henover en fast overflade. Den lodrette 
akse angiver voksende afstand til overfladen.

Et stykke fra overfladen ophører stigningen i lufthastighed. Luften strømmer her med hastigheden . 
Det luftlag hvor luftens hastighed ligger mellem 0 og 99% af , kaldes for grænselaget (eng.: 
boundary layer). Hvis luften i grænselaget kan inddeles i tynde flader, der ligger ovenpå hinanden og 
hvor luften ikke blandes lagene imellem, er luftstrømmen i grænselaget laminar. Det var det som i 
afsnittet om Venturi-effekteten blev kaldt en 'jævn' strømning.

Grænselaget er, når luftstrømmen over profilet er laminar, bare få millimeter tykt. I sådan et grænselag 
vil luften strømme med mindst tab. Desværre er der en grænse for hvor langt hen over vingeprofilet det 
kan lade sig gøre. Uværligt vil luften begynde at blande og omslaget til en fuldstændig blanding - den 
turbulente luftstrøm - sker ret pludseligt. Alligevel kan den turbulente luft stadig klæbe til 
vingeprofilet, så grænselaget bevares omend noget tykkere end tilfældet er for det laminare lag.

Omslaget fra en laminar strømning til en turbulent strømning sker i omslagsområdet (eng.: transition 
region). Det turbulente grænselag, der er noget tykkere end det laminare, producerer stadig opdrift, 
omend mindre end det laminare grænselag. Luftmodstanden stiger samtidig.
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Hastighedsprofilen i det turbulente grænselag ændres også i forhold det det laminare. Nær profilets 
overflade vokser hastigheden ikke så hurtigt med afstanden.

På et vingeprofil med lille indfaldsvinkel vil det turbulente grænselag strække sig stort set til 
vingebagkanten. Det betyder at næsten hele profilet producerer opdrift. Men når indfaldsvinklen øges, 
får det turbulente grænselag svært ved at klæbe til vingen bagerst. Man siger luften separerer. Den del 
af profilet hvor luften er separeret, producerer ingen opdrift. Der er her ikke noget grænselag.

Når luften er separaret, hvilket sker over separationspunktet, ændrer hastighedsprofilen sig dramatisk. 
Nær vingens overflade strømmer luften baglæns!

Efterhånden som indfaldsvinklen øges, rykker separationspunktet sig frem over vingeprofilet. Mindre 
og mindre af vingen kan levere opdrift. Hvor luften har separeret, stiger det statiske tryk også til nær 
omgivelsernes tryk. Det betyder at luft som strømmer i grænselaget, skal arbejde mod et stigende tryk 
når det nærmer sig separationspunktet. Det fremskynder udbredelsen af området med separeret luft. 
Effektet på et fly er at opdriften forsvinder ret pludseligt når en kritisk indfaldsvinkel nås. Det staller.

Opdriften L (opdrift = Lift på engelsk) kan skrives

Konstanten , der kaldes opdriftkoefficienten, afhænger udelukkende af indfaldsvinklen. S er et 
karakteristisk areal som kan sættes lig vingernes areal hvis det er opdriften derfra der skal findes.

Figuren herunder viser afhængigheden af indfaldsvinklen.
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Aerodynamik – Modstand                         
Ligesom trykfordelingen omkring vingeprofilet producerer opdrift, skaber det også modstand. Men 
hvor vingerne bidrager med størstedelen af opdriften på et fly, skabes modstanden både af vinger, 
flykrop og alt hvad der stikker ud af flyet (hjul, finner, antenner osv).

Modstanden kan deles op i to komponenter: profilmodstand og induceret modstand. Profilmodstanden 
opstår når luften gnider mod flyets overflader (friktionsmodstand) og når luften separerer. Den 
inducerede modstand opstår når store trykforskelle omkring flykroppen kan udlignes omkring kanter, 
hvilket fx sker ved vingetipperne hvor overtrykket på undersiden af vingen udlignes med undertrykket 
på oversiden. Desuden giver den kraftige ændring af luftstrømmen ned bag en vinge anledning til et 
tab (downwash).

Profilmodstand - friktion
Friktionsmodstanden skyldes luftens berøring med flyets overflader. Så længe luftstrømmen er 
laminar, er det kun et ganske tyndt lag luft som har kontakt med den faste overflade. Friktionen er 
mindst i den strømning. Når strømmen slår om til turbulent, får meget mere luft kontakt med 
overfladen. Friktionen stiger.

For at mindske friktionsmodstanden, må den laminare strømning altså bevares så langt som muligt. En 
medvirkende faktor til et tidligt omslag til turbulent strømning er vingeforkantens ruhed. Nogle 
vingeprofiler er meget følsomme overfor forkantens beskaffenhed. Det ses på nogle svævefly, hvor 
vanddråber eller insekternedslag kan have dramatisk indflydelse på glideevnen.

Profilmodstand - formmodstand
Formmodstanden skyldes at separeret luft slår tilbage mod flyets overflader. Henover vingeprofilet 
sker det efter separationspunktet. Da punktet rykker frem over vingen med stigende indfaldsvinkel, 
stiger formmodstanden med stigende indfaldsvinkel.

Formmodstand opstår mange andre steder på et fly end over vingerne. Når hjulene sænkes separerer 
luften bag dæk og ophæng og dermed stiger modstanden.

Profilmodstand - interferensmodstand
Skarpe overgange mellem fx flykrop og vinger giver anledning til interferensmodstand. Tabet fra 
interferensmodstand kan mindskes ved at montere beklædninger (eng.: fairings) omkring overgangene.

Generelt vokser profilmodstanden med kvadratet på hastigheden.

Induceret modstand - randtab
På grund af trykforskellen mellem en vinges over- og underside, vil luft ude ved vingetipperne 
strømme fra undersiden og op på oversiden. Da vingen samtidig bevæger sig gennem luften, vil 
strømningen give anledning til en randhvirvel (eng.: vortex eller tip vortex). Sådan en hvirvel kræver 
energi at danne, så den opfattes som et tab.
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Randhvirvlerne kan ikke forhindres, men ved at udstyre vingetipperne med vinglets (små lodrette 
vinger), reduceres tabet.
Hvirvlerne er omkring vingetipperne meget små, men kraftige. Længere bag flyet vil hvirvlerne vokse, 
mens lufthastigheden falder. Efter større fly, kan hvirvlerne sagtens vælte mindre fly rundt.

Induceret modstand - downwash
Når luften strømmen hen over et vingeprofil, forlader det profilet i en anden retning - skråt nedad - end 
omgivelserne. Den ændring kræver energi og da energien oplagres i den nedadgående luftstrøm (eng.: 
downwash), er det et tab.

Mange af fænomenerne i aerodynamikken - især omkring vingerne - er skjult for øjnene. Men over den 
forreste del af en vinges overside, samt ved randhvirvlerne, dannes kraftige undertryk. Er luften meget 
fugtig, kan man opleve at vanddampen kondenserer i de områder og det er en meget synlig effekt. 
Randhvirvlerne, der er kraftigst ved lav fart, kan tit ses når et fly laver indflyvning. Kondensering på 
vingernes overside kan tit ses under starter, hvor indfaldsvinklen bliver meget stor og trykket derfor 
lavt. Det kræver bare at den relative luftfugtighed er stor nok.

Induceret modstand falder med voksende fart, i modsætning til profilmodstand som stiger. Den 
inducerede modstand kan udtrykkes

hvor L er opdriften og  er en koefficient for induceret modstand. Et vingeprofil som ikke producerer 
opdrift, yder derfor ingen induceret modstand. Det hænger naturligvis sammen med at opdriften 
dannes når der opbygges trykforskelle mellem under- og overside af profilet.

Total modstand
Diagrammet herunder viser variationen af profilmodstand og induceret modstand med farten. Den 
totale modstand er summen af de to. Enhederne på akserne er vilkårlige: kurverne rykker sig når flyets 
konfiguration ændrer sig, fx ved brug af flaps, sænkning af hjul, ændret vægt, osv.
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Basale instrumenter
Instrumenterne i et fly er et omfattende emne. Et svæveflys cockpit behøver strengt taget kun en 
fartmåler og en højdemåler. Instrumentet som viser hvor hurtigt flyet ændrer højde, kaldet et 
variometer, er dog altid at finde i et svævefly fordi det næsten er uundværligt i søgen efter opvinde.

Et lille propelfly kan næsten nøjes med den samme instrumentpakke. Undtagelsen er et magnetisk 
kompas, som er lovpligtigt til visuel flyvning i dagslys. Skal flyet flyve om natten, ændres kravene en 
del. Nu er variometeret krævet, ligesom de gyroskopiske instrumenter som drejningsviser, kunstig 
horisont og kursgyro også skal være med. Det er præcis de seks primære instrumenter man finder i 
ethvert lille propelflys cockpit. Disse instrumenter ville også være nok til at flyve en MD-80 sikkert fra 
A-B 

Rigtig instrumentflyvning (eller IFR) stiller udover de seks nævnte instrumenter også krav om et ur, et 
udendørs termometer, radioudstyr og en del andre forbedringer af hensyn til pålidelighed og sikkerhed.

De nævnte instrumenter er afhængige af en eller flere af følgende størrelser:

det statiske lufttryk
det dynamiske lufttryk
lufttemperaturen
magnetfeltet
(tyngdekraften)

Det statiske lufttryk er luftens tryk omkring flyet hvis flyet ellers ikke var der og forstyrrede. Omkring 
en flykrop vil der nemlig være trykvariationer som kan påvirke en måling. Men ved at vælge passende 
steder på flykroppen, kan det statiske tryk måles. Fra de steder trækkes slanger frem til instrumenterne 
i cockpittet.

Det dynamiske lufttryk er det 'tryk' som skyldes luftens hastighed i forhold til flyet. Det måles ikke 
direkte, men i et pitotrør kan man måle summen af det statiske og dynamiske tryk. Via en slange kan 
totaltrykket måles i cockpittet og dér 'fratrækkes' det statiske tryk.

På figuren herover ses et skematisk snit af pitotrøret. Pilen viser luftstrømmens retning. I mange 
pitotrør måles også det statiske tryk. I 'pitot'-udgangen er lufttrykket altså lig summen af det 
dynamiske og statiske tryk, mens der i 'static'-udgangen er et lufttryk svarende til lufttrykket i flyets 
højde.

Hvis flyet flyver 'skævt', dvs. sideglider, kan der opstå betydelige trykforskelle på hver side af 
flykroppen som kan give en forkert måling af det statiske tryk. Derfor måles det statiske tryk altid på 
begge sider af flykroppen og kombineres inden det 'ses' af instrumenterne. Ubalance i trykkene vil 
derved udlignes.
Afhængig af flyets størrelse, kan det være udstyret med flere sæt pitotrør og static-porte. Større 
passagerfly har typisk 2 pitotrør på hver side af flykroppen, hver med static-port, ligesom der 
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yderligere sidder et par alternative static-porte et andet sted på flyet. Som vi skal se nedenfor, er det 
statiske tryk helt centralt.

De seks basale instrumenter beskrevet nedenfor er den normale pakke i små fly. Større fly og her 
iblandt passagerfly omsætter som regel signalerne fra en computer ('air data computer') til grafiske 
displays. De basale instrumenter findes også i cockpittet, men er backup instrumenter.

Her gennemgår vi virkemåden på instrumenter, på både små og store fly, for at give en bedre 
fornemmelse af virkemåden.

Højdemåler
Højdemåleren (eng.: altimeter) er grundlæggende en trykmåler eller barometer. I den udgave 
vist herunder angiver den store viser hundreder af fod. I ruden angiver højden i fod. 
Meterangivelsen er udbredt i fx Rusland og Kina, men bruges også i mange svævefly her i landet.

Dette instrument er 100% styret Dette er et rent mekanisk instrument
af MD-80 flyets AIR DATA COMPUTER Den virker som backup ved strømsvigt

Det statiske tryk omsættes i højdemåleren til en højde. Det sker ved at en (næsten) lufttom 
membrandåse trykkes sammen eller udvides, når det statiske tryk påvirker den udenom. Dåsens 
bevægelse omsættes gennem mekanik til en viserbevægelse på højdemålerens front.

Lufttrykket falder med højden - det er det som udnyttes i højdemåleren. Men trykket ændrer sig også 
med vejret. Trykket ved havoverfladen et sted med lavtryk er ikke det samme som et sted med højtryk. 
To fly ved havoverfladen viser altså ikke den samme højde hvis lufttrykket er forskelligt. For at 
etablere en fælles reference eller bare for at kunne få højdemåleren til at vise '0' ved havoverfladen, er 
instrumentet udstyret med en drejeknap, kalibreringsknappen. Den justerer mekanikken så viserne står 
hvor de 'bør' stå. Det kunne fx. være nul, hvis flyet holder på jorden. Men knappen spiller også en 
vigtigere rolle, nemlig når der er andre fly i luftrummet. Ved at bruge den samme indstilling på 
knappen, viser alle flyenes højdemålere den samme højde uanset hvilket lokalt lufttryk de startede i 
med 'nulstillet' højdemåler.

Det som kalibreringsknappen ret beset bruges til, er at indstille et referencetryk, enten i hektopascal 
(hPa) eller tommer kviksølv (inHg). Den indstillede værdi står i en lille rude i selve instrumentet. På 
billedet herover er referencetrykket 29,91 tommer kviksølv, svarende til cirka 1013 hPa. Når flyet står 
på jorden før en flyvning, vil piloten som regel indstille trykket indtil højden er et af følgende:

Nul:
Referencetrykket er så det aktuelle lufttryk på flyvepladsen. Det benævnes også QFE. Det er også det 
tryk man ville måle med et barometer på flyvepladsen.

Flyvepladsens højde over havet:
Referencetrykket er så det aktuelle lufttryk hvis det var målt i havniveau. Det benævnes QNH. Hvis 
man på flyvepladsen gravede et hul ned til havniveau, ville QNH være trykket i bunden af hullet.
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Når et fly er i luften og eventuelt skal flyve blandt andre fly, er det vigtigt alle bruger den samme 
højdereference. Det gøres ved at dreje kalibreringsknappen til standardatmosfæretrykket, 1013 hPa. 
Dét tryk kaldes også for QNE. Herefter vil flyvehøjden blive benævnt som FL (flight level) og man 
skalerer højden med 100, så 10.000 fod bliver til FL 100

Graduering af højdemålerens skala sker enten i fod eller meter. 1 fod = 0,3048 meter. Hurtig 
hovedomregning fra fod til meter gøres ved at gange med 3 og så dele med 10. Fra meter til fod ganges 
først med 10 og så deles med 3.

Udover den simple højdemåler, der via mekanik omsætter et tryk til viser udslag, og som sidder i alle 
fly, har større fly også en 'air data computer' som omsætter det statiske tryk til et elektrisk signal. 
Signalet bruges til at fodre de elektroniske højdemålere. Sådanne installationer er uafhængige, dvs. 
selvom statiske port til det elektroniske højdemåler svigter, vil det konventionelle mekaniske 
instrument fungere fordi det er udafhængigt helt ud til og med den statiske port.

I små fly, herunder svævefly, fås det statiske tryk bare fra cockpittet. I sådan en installation findes altså 
ikke forbindelse mellem højdemålerens static-port og flyets static-porte.

Fartmåler
Fartmåleren (eng.: airspeed indicator, ASI) viser flyets fart gennem luften. Den anvendte enhed for fart 
er næsten altid knob, men ligesom for højdemålerens vedkommende er der undtagelser. Tit er der der 
farvemarkering på skalaen. Den røde viser angiver største tilladte hastighed i rolig luft. Hvide 
markeringer angiver hastigheder for V1, VR, V2 og flaps området, dvs. det hastighedsområde hvor 
flaps må bruges.
V1 hastighed hvor man ikke mere kan afbryde starten
V2 Hastighed hvor man er sikker på at kunne flyve, med en  motor ude af drift
I rudefeltet i toppen angives MACH hastigheden.

 MACH indikation
er tallene i ruden

Dette instrument er 100% styret Dette er et rent mekanisk instrument
af MD-80 flyets AIR DATA COMPUTER Den virker som backup ved strømsvigt.

Fartmåleren skal bruge både dynamisk og statisk tryk. Førstnævnte, eventuelt begge, fås fra pitotrøret. 
Indkapslet i en beholder tilsluttet det statiske tryk sidder en membrandåse tilsluttet pitottrykket 
(dynamisk plus statisk tryk). Trykforskellen mellem membrandåsen og indkapslingen er det dynamiske 
tryk, der gennem mekanik omsættes til en viserbevægelse.

Den hastighed som aflæses på instrumentet kaldes for den indikerede hastighed (eng.: indicated 
airspeed) og forkortes IAS.

Både instrumentfejl og position af pitotrøret kan gøre at to fly i formation viser lidt forskellig IAS. De 
to fejl kan dog måles og tabellægges inden flyet sælges og derfor kan man korrigere IAS til den 
kalibrerede hastighed (eng.: calibrated airspeed), forkortet CAS. Der gælder at CAS = IAS + 
instrumentfejl + positionsfejl. To fly i formation har altså samme CAS, men ikke nødvendigvis samme 
IAS.
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Såvidt de relativt langsomtflyvende svæve- og propelfly. Ved hastigheder over cirka 300 knob 
begynder der at optræde en kompressionseffekt i pitotrøret, fordi luft ved de hastigheder kan 
komprimeres i røret. Det betyder at pitottrykket bliver højere end hvis luften ikke var komprimeret. 
Den indikerede hastighed bliver altså for høj. Den ækvivalente lufthastighed (eng.: equivalent 
airspeed), forkortet EAS, defineres som EAS = IAS + kompressionseffekt. Her er 'kompressionseffekt' 
et negativt tal.

I det virkelige liv er IAS den hastighed man bruger. For små fly er EAS = IAS pga. den manglende 
kompressionseffekt og i større, hurtige fly angives hastigheden i cockpittet lidt anderledes, så dér 
arbejder man allerede med EAS, men kalder den 'IAS'.

Den indikerede hastighed (hvadenten det er EAS eller IAS!) er et udtryk for det dynamiske tryk, der 
blandt andet afhænger af luftens densitet. Da densiteten falder med voksende højde, vil EAS (og IAS) 
gøre det samme, hvis flyet holder samme hastighed over jorden. For at få et udtryk for flyets sande fart 
gennem luften (eng.: true airspeed), skal EAS kompenseres for luftens densitet for at finde den sande 
fart, TAS. Der gælder at TAS = EAS/kvrod(densiteten).

For hurtige fly opereres ofte med Mach-tallet. Det er simpelthen TAS delt med den lokale 
lydhastighed.

Som det var tilfældet med højdemåleren, vil 'air data computeren' i større fly levere et elektrisk signal 
udfra pitot- og static-trykket. Signalet bruges til at beregne den indikerede hastighed (EAS) vist på de 
elektroniske displays.

Konklusion: I praksis anvendes to hastigheder: 1) Den indikerede (IAS for mindre/langsomme fly, 
EAS for større/hurtige fly) fortæller om de aerodynamiske kræfter på flyet. Det er også den indikerede 
hastighed der udveksles i radiokommunikation. 2) Den sande, TAS, bruges til navigationsberegninger. 
Den udtrykker flyets sande hastighed gennem luften. Ved navigationsberegninger skal TAS dog 
kompenseres for vindretning og styrke.

Variometer
Variometeret (eng.: vertical speed indicator, VSI) viser hvor hurtigt flyet ændrer højde. Det er oftest 
gradueret i hundreder eller tusinder fod per minut. Variometeret herunder viser ændringen i tusinde fod 
per minut.

Dette instrument er 100% styret 
af MD-80 flyets AIR DATA 
COMPUTER

VIRKEMÅDE
Variometerinstrumentet er forseglet men med et lille kapillærrør ventileret til det statiske tryk. Inde i 
forseglingen findes en membranbeholder som er ventileret uhindret til det statiske tryk.

Når flyet synker, vil trykket inde i membranbeholderen stige svarende til et stigende statisk tryk, men 
udenom i forseglingen kan trykket ikke følge med fordi det er ventileret gennem kapillærrøret. 
Membranen udvider sig og gennem et mekanisk/elektrisk arrangement giver det viserudslag (synk). 
Omvendt, når flyet stiger vil membrantrykket falde. Det sker hurtigere end trykket udenom i 
forseglingen gør det. Membranen trykkes sammen og bevæger viseren op i stigeområdet.

Udgaven beskrevet herover vil reagere straks det statiske tryk ændres. Det giver altså straks udslag når 
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flyet begynder at synke eller stige. Indikation af præcist hvor hurtigt flyet ændrer højde tager derimod 
lidt længere tid. Det skyldes at visningen afhænger af trykforskellen over membranoverfladen. 
Trykforskellen tager nogle sekunder at opbygge gennem kapillærrøret.

Et variometer med øjeblikkelig angivelse af den sande stige/synkehastighed fås ved at indbygge et 
mekanisk accelerometer (stempel) som reagerer på flyets lodrette acceleration. Kombinationen af 
stempelbevægelsen og membranbevægelsen giver den sande stige- eller synkehastighed praktisk taget 
fra stiget/synket indledes.

Der findes flere typer variometre. Bruges en tryktransducer i static-trykket, kan signalet herfra 
omsættes til en trykændringer som igen er udtryk for ændringer i højde. Sådan et variometer er altså 
helt 'umekanisk'. Til gengæld skal det forsynes konstant med strøm.

De større fly får stige- og synkehastighed ved at regne på signalerne fra 'air data computeren'.

Kompas
Det simple kompas er det magnetiske og viser den magnetiske kurs. Det er udelukkende afhængig af 
det lokale magnetfelt, fordi det indeholder en permanent magnet som retter sig ind efter det lokale ydre 
magnetfelt. Det er kardansk ophængt inde i kompashuset, så det kan dreje frit mere eller mindre 
uafhængigt af flyets stilling.

Ophængningen gør at kompasvisningen er ustabil efter fx at være rullet ud af et sving. Kompaskuglen 
vil tit bruge nogle sekunder på at stabilisere sig. Det gør instrumentet svært at navigere efter hvis der 
laves hyppige manøvrer. Turbulens kan også besværliggøre en god aflæsning.

Meget udsædvanlig sidder det magnetiske kompas bag ved piloter i MD-80 
cockpittet
Man har derfor spejle på instrumentbrættet, så man kan se dette instrument, hvis 
dette skulle blive nødvendigt.

Kompasset giver også falsk udslag under accelereret flyvning. Mest udtalt er det på øst-vestlige kurser.
Fordi det magnetiske kompas måler det lokale magnetfelt, er det påvirkeligt af metaller, magnetiske 
materialer og elektriske strømme i cockpittet. Derfor vil den faktiske visning ikke altid stemme 
overens med kursen i forhold til jordens magnetfelt. Forskellen mellem den faktiske visning og hvad 
kompasset burde vise kaldes for deviationen. I den virkelige verden er deviationen opgivet i en tabel 
eller på en graf og gælder for installationen i netop dét fly.
På høje breddegrader, f.eks. i Grønland, peger jordens magnetiske feltlinier så kraftigt nedad at 
kompasset i forsøget på at indstille sig efter dem, rammer instrumenthuset.

Jordens magnetfelt bevæger sig ganske langsomt. Det betyder at de magnetiske poler over årene flytter 
sig i forhold til de geografiske poler. Afhængig af hvor man befinder sig på kloden, vil der være en 
forskel mellem den magnetiske retning og den geografiske retning. Denne forskel kaldes for 
variationen (og også misvisning).

For at finde flyets styrende kurs (eng.: heading) i forhold til geografisk nord, lægges kompasvisningen 
(korrigeret for deviation) sammen med variationen. Variationen må derfor regnes med fortegn og 
vestlig variation regnes negativ, østlig regnes positiv. På Bornholm er variationen 2,5 grader østlig. 
Flyver man mod magnetisk nord (nul vind og deviation), vil flyets styrende kurs være 2,5 grader. I en 
stor del af Danmark ligger variationen under 1 grad.

Der findes flere huskeregler som alt efter smag gør det nemmere eller sværere at lave en korrekt 
omregning. En engelsk version af omsætningen fra styrende kurs til kompasretning lyder: East is least 
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- træk østlig variation fra, west is best - læg vestlig variation til. Den Bornholmske styrende kurs 
ovenfor var 2,5 grader. Der var 2,5 grader østlig variation. East is least, så kompasset skal vise 2,5 - 2,5 
= 360 grader (igen forudsat nul vind og deviation).

Kuglelibelle
Kuglelibellen (eng.: slip indicator) bruges til at kontrollere om 
flyvningen er 'ren', dvs. om luftstrømmen er parallel med flyet. 
Kuglelibellen er et væskefyldt kurvet glasrør indeholdende en kugle. 
Sideglider flyet, uanset krængningen, vil kuglen flyde ud fra midten af 
glasrøret. Det kaldes uren flyvning når luftstrømmen på den måde 
tvinges skævt ind over flyet.

Kuglelibelle

I praksis er drejningsviseren svær at bruge til et korrekt standarddrej. I stedet benyttes den kunstige 
horisont omtalt senere. Til VFR-natflyvning (og IFR) i et motorfly er både drejningsviser, kunstig 
horisont og kursgyro (herunder) lovpligtige instrumenter.

Kursgyro
Kursgyroen anvendes som et mere nøjagtigt og stabilt kompas og som på engelsk kaldes heading 
indicator. Kursgyroen er inddelt i 360 grader og heading aflæses øverst.

Knappen H vist på billedet herunder flytter den grønne markering (eng: heading bug eller bare bug).

MD 80's kursgyro er elektronisk 
og visses på navigations displayet

 

Mekanisk kursgyroinstrumentet indeholder et svinghjul som spinner omkring en vandret akse i forhold 
til flyet. Hjulet står på grund af inertien stille, mens fly og instrument drejer omkring det. Kursgyroen 
driver langsomt, så periodevis må det på ny indstilles efter kompasset.

Kunstig horisont
Den kunstige horisont (eng.: artificial horizon eller attitude indicator) viser flyets stilling i forhold til 
jordoverfladen. Den blå farve symboliserer himlen og den brune jorden. Krængningen aflæses øverst 
ved krængingspilen. Pitch (næsens vinkel med vandret) aflæses midt i flysymbolet

MD 80's kunstige horisont er
 elektronisk og visses på 

primær flight display

 Flyet har en ekstra mekanisk kunstig 
horisont som back-up >>>>>>>>
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Den kunstige horisont indeholder et svinghjul som spinner i det vandrette plan (dvs. omkring en lodret 
akse). Hjulet er ophængt, så fly og instrumentkasse flytter sig omkring gyroen. Flysymbolet er 
fastgjort til instrumentkassen. Svinghjulet drives enten af luft (vacuumsystemet) eller elektrisk.

En mekanisme i instrumentet sørger for at gyroen ikke driver som det var tilfældet med kursgyroen. 
Mekanismen findes i både vacuumdrevne og elektrisk drevne gyroer. Vacuumsystemet udnytter et 
snildt system af luftdyser, mens det elektriske bygger på induktion. Samme mekanisme søger også for 
at 'rejse' den kunstige horisont når flyet startes. Det tager en vis tid, at få gyroen flyveklar. Dels skal 
den rejses og dels skal svinghjulet op i adskillige tusinde omdrejninger per minut.

I ældre udgaver af instrumentet kan gyroen 'vælte'. Det sker ved meget unormale flyvestillinger. 
Moderne udgaver er derimod sikret, så flyet i princippet kan både loope og rulle - manøvrer som dog 
ikke laves i en MD-80!  (rulle kan man nu godt)

Den kunstige horisont er det eneste instrument som viser flyets stilling i luften. Under meteorologiske 
forhold som kræver flyvning via instrumenterne alene, dvs. uden visuelle referencer, er det et vitalt 
instrument. Det er ren fysik: et fly kan ligge inverteret under et loop og trækker det på dét tidspunkt én 
G, er det umuligt at måle - eller føle - forskellen på den situation og så en helt vanlig vandret flyvning. 
Men sidder man og hælder kaffe i koppen og ser den brune del af horisonten øverst, så kan man godt 
for en sikkerheds skyld hælde kaffen tilbage i kanden og skrue låget fast...hurtigt!

Fly som flyver meget instrumentflyvning er ofte udstyret med redundante gyrosystemer. Det gælder 
både instrument og vacuum/strøm-forsyning.

Udendørstemperatur
Temperaturen i den frie luft omkring flyet (eng.: Static eller Outside Air Temperature, SAT/OAT) 
bruges først og fremmest til at bedømme risikoen for tilisning af flyet. Temperaturen bruges også til 
forskellige præstationsbedømmelser og beregninger.

Side 38



Navigationsinstrumenter

Først omtales radioudstyret kort. Derefter gennemgås de forskellige instrumenter detaljeret. 
Instrumenteringen er den som kan sidder i en MD 80, men principperne er de samme for andre fly. 
Første gang man skal bruge navigationsudstyret, er den bedste fremgangsmåde nok at lære en ting ad 
gangen. En del af udfordringen er at kunne danne sig et fornuftigt billede af flyets position ud fra 
aflæsningerne uden at blive fokuseret på begreber og obskure huskeregler.

Radio vælgeren

Nav 1 radio

De viste radioer svarer til dem som sidder i mange store fly. Der findes et utal af varianter, men 
heldigvis har de en del fællestræk.

Radiovælgeren t.v. i siden bruges for kommunikationsradioernes vedkommende til at vælge hvilken 
der skal høres i højttaleren: VHF 1, VHF2, VHF3. De tre kommunikations-radioer (gule felt) anvendes 
til kommunikation med flykontrollen (eng.: air traffic control, ATC). Hver radio har en aktiv frekvens 
og en standby frekvens. Når frekvensen skal indtastes sker det i standby-feltet. Derefter overføres 
frekvensen til aktiv-feltet og er klar til brug. Samtidig overføres den hidtidige aktive frekvens til 
standby-feltet. Frekvenserne som bruges til radiokommunikationen ligger i VHF området fra 118-137 
MHz. Kanalafstanden er 25 kHz hvilket giver 720 mulige kanaler.

Navigationsradioerne NAV 1 og NAV 2 på glareshield bruges til at modtage og dekode signalet fra 
forskellige radiofyr, bl.a. VOR og ILS. Frekvensområdet er 108-118 MHz. 

ADF - automatic direction finder - er modtagedelen til navigation efter NDB radiofyr. I denne lidt 
simplere form for navigation i forhold til VOR'en, pejler man retningen til fyret. NDB'en sender et 
rundstrålet signal i frekvensområdet 190-535 kHz. Som for VOR'en udsender NDB også en 
morsekode. (radioen i det grønne felt)

DME - distance measurement equipment - bestemmer afstanden til den tunede VOR og kan udlæses 
på vores primære flight display
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TRANSPONDEREN øverst t.h. på midter konsolen, er en radio som svarer på radarforespørgsler fra 
jorden. Radioen returnerer den valgte transponderkode, så radaren på jorden kan identificere det 'blink' 
skærmen viser.
Sammenbygget med TCAS kan transponderen advare mod trafik på kollisionskurs.
Stemme aktivering og visuelt advarsler gives i god tid inden kollision nærmer sig.

Forvarsel om mulighed ”Climb” Eller 
for kollision ”Decent”

Risiko for 
kollision

VOR
VOR (VHF omnirange) stationen på jorden udsender to signaler. Et rundstrålet (alle retning) og et 
retningsbestemt. Sidstnævnte roterer 30 gange per sekund gennem de 360 grader. Hver gang det 
udsendes mod magnetisk nord, udsendes det rundstrålede signal. VOR modtageren i flyet måler tiden 
fra det modtager det rundstrålede signal til det modtager det retningsbestemte. Tidsforskellen bruges til 
at beregne hvor flyet er i forhold til jordstationen.

Man kan forestille sig at der ud fra VOR stationen stritter 360 pinde, startende fra nord og med uret 
rundt. Pindene kaldes for radialer. Fx er radial 090 den som peger mod øst, radial 225 peger mod 
sydvest, osv.

For at VOR instrumentet kan bruges, skal navigationsradioen indstilles på den pågældende VOR-
stations frekvens. Er der to VOR instrumenter i flyet, får VOR 1 signalet fra NAV 1 og VOR 2 fra 
NAV 2.

VOR instrumentet i flyet har en skala inddelt i 360 grader. 

360 graders skalaen passer med flyveretningen, pilen i instrumentet peger i retning af VOR senderen. 
Man kan således sætte kursen efter pilen, og flyve direkte mod VOR, når man passere vil pilen vende 
180 grader, for at vise senderen nu er bag flyet. 
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DME
Med Distance Measuring Equipment kan man måle afstanden til en VOR. Det er ikke et VOR signal, 
men en separat sender ved VOR stationen. Den opererer i frekvensområdet 962-1213 MHz. Udstyret 
ombord på flyet udsender pulser som jorddelen returner. Svartiden omregnes til en afstand. Afstanden 
er synslinie afstanden, så hvis en VOR med DME overflyves i en højde svarende til fx 1 nm, bliver det 
også den mindste afstand som vises i cockpittet. Ikke alle VOR stationer har DME - det fremgår af 
flykortet hvilke der har.

DME ombord på flyet udregner også hvor hurtigt man nærmer 
sig. Igen er det baseret på sigtelinien, så hvis man enten ikke 
flyver direkte mod eller væk fra stationen, eller hvis man er 
meget tæt på, vil farten være mindre end den sande fart mod 
eller væk fra. Afstande i forhold til radiofyr (med DME) er 
'DME-afstande', dvs. den afstand man måler med udstyret.

ADF
Med en Automatic Direction Finder kan et NDB (Non directional beacon) pejles. Sådan et NDB 
udsender i alle retninger. Ved fra flyet at måle den retning hvor signalet er kraftigst, kan en retning til 
fyret bestemmes. ADF instrumentet har en pil som viser denne retning. For at pejle et fyr, tastes 
frekvensen ind på ADF udstyret i radioen. Hvis flyet opfanger et signal, vil pilen pege mod fyret. 
Drejes flyet nu, vil pilen dreje i instrumentet. Faktisk drejer flyet omkring pilen.

Drejes skalen til den aktuelle 
heading står ud for markeringen 
øverst i instrumentet, vil pilen 
angive den kurs der skal flyves 
for at nå frem til det tunede NDB. 

Her er ADF1 kurs 337 grader
og ADF2 kurs 318 grader

ILS
Instrument Landing System bruges til at lave præcisionsindflyvning (og landing). Fra jorden udsendes 
et localizer-signal og et glide-slope signal. Localizer-senderen er placeret i den fjerne ende af banen og 
udsender to signaler, det ene moduleret med en 90Hz svingning og det andet med en 150Hz svingning. 
ILS-udstyret i flyet måler signalforholdet mellem de to og hvor de er lige stærke (oftest i banens 
forlængede centerlinie), vil localizer-nålen være centeret. Navigationen efter localizeren foregår så på 
samme måde som ved almindelig VOR navigation. Ligger nålen til venstre, skal der styres til venstre, 
og ligeså højre.
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Glideslope signalet er moduleret på samme måde som localizeren. Senderen står tæt på baneenden 
nærmest landingsstedet. Her bruges den vandrette nål som indikator for forholdet mellem de to 
modulationer. Ligger nålen under instruments centrum, ligger glideslopen under flyet, og ligeså over.

Til at vise ILS-informationen kan den ene VOR-indikator benyttes. Den tilhørende navigationsradio er 
tunet til ILS frekvensen. Localizer- og glideslope signal bliver så automatisk vist. Herunder ses to 
situationer, den første hvor flyet ligger lidt til højre for localizeren og lidt under glideslope. Ved siden 
af indikationen når flyet ligger 'etableret' på ILS'en.
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Transponder
Instrumentet i flyet opfanger et signal fra radarsystemer på jorden og besvarer signalet med flyets 
identifikation - transponderkoden. Det giver flykontrollen mulighed for at identificere det radarekko 
flyet altid returnerer. Der findes flere typer af transponder. Mode A transponderen sender kun 
transponderkoden tilbage, mens Mode C også inkluderer flyve højden.

Transponderen er udstyret med en 'Ident' knap. På anmodning fra flykontrollen kan man trykke på 
knappen. Flyets radarekko på jorden vil så lyse op og identificere flyet.

Transponderen kan også bruges i særlige situationer. Har flyets mistet muligheden for 
radiokommunkation indtastes transponderkoden 7600. I en 
nødsituation bruges 7700, hvilket øjeblikkeligt kan ses på 
radarskærmen i flykontrollen. Endelig anvendes transponderkode 
1200 til at fortælle at der flyves efter VFR.

FMS
Flight management system er de computere som styre flyet når autopiloten er aktiveret.
Piloterne indskriver flyets data, samt ruten som skal flyves. Systemet er med til at nedsætter piloternes 
arbejdsbyrde. FMS overtager alt styring lige efter første del af stigningen, og kan faktisk selv lande 
flyet, på landingsbaner med fuldt ILS system.
Man kan auto lande helt ned til en sigtbarhed på: Runway Visual Range 600 fod (183 meter) og 
skydække ned til radar højde 50 fod (15,24 meter) 
Flight management system er omfattende og et kapitel for sig selv, derfor henviser jeg til FMC guiden, 
lavet til Boeing 737, men den kan sagtens bruge som en guideline, samt CDU manualen til MD-80

http://sites.google.com/site/danskemd80cockpitprojekt/flyveskolen 

Ur
Et ur i cockpittet er lovpligtigt hvis man skal flyve IFR. Det bruges både til flyveloggen - hvor de 
estimerede passagetider er angivet - og til samarbejdet med ATC (trafikkontrol), hvor ankomsttider til 
rapporteringspunkter har stor betydning. Uret kan også bruges til indflyvninger, hvor der fx kun findes 
localizer, samt til flyvning i venteposition (holding pattern). Under opstart af motorene og mange flere 
ting.
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Flyvepladsens indretning

Herunder er vist en simpelt skitse af en flyveplads. Banen (runway) er forbundet til forpladsen via 
rulleveje (taxiways). Forpladsen (apron) anvendes til parkering i forbindelse med af- og påsætning af 
passagerer (og fragt). Der findes tit afgrænsede arealer til individuelle fly, standpladser (stands).

Den del af flyvepladsen som bruges til start og landing, samt ud- og indkørsel kaldes manøvreområdet. 
Her kræves klarering (clearance) til køre ind. En klarering er en tilladelse til at udføre lufttrafik (også 
på jorden) i overensstemmelse med nærmere betingelser (bl.a. trafikregler).

Flyvepladsens markeringer

En bane er udstyret med et nummer, der omtrent er den magnetiske retning delt med 10. Fx er bane 04 
orienteret 40°. Som regel kan en bane bruges i begge retninger. Den modsat rettede bane har så et 
nummer svarende til den modsat rettede kurs. Fx vil bane 04 i modsat retning hedde 22 (40° + 180° = 
220°). Da de magnetiske poler flytter sig med tiden kan et banenummer godt afvige betydeligt fra den 
magnetiske retning.

Er der flere parallelle baner på en flyveplads får de "L" og "R" i tillæg til banenummeret. Det står for 
left og right. For eksempel er de to parallelle baner i Kastrup 04L/22R og 04R/22L.

Et 'fodgængerfelt' for enden af en bane angiver tærsklen (threshold). Den er på nogle baner forskudt 
(displaced threshold). I så fald vil der være malet pile fra baneenden frem til tærsklen. Den del af 
banen må anvendes til start, men ikke til landing.

De fleste baner er udstyret med en stiplet linie, centerlinien. Nogle baner vil også have en markering af 
kanterne. Som regel vil der også være sigtepunkter (store hvide rektangler), samt et eller flere par af 
sætningsmærker opad banen.

Rulleveje (taxiways) har påtegnede gule centerlinier og eventuelt kantlinier.
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Ventepositioner før baner er markeret som vist herunder. Til venstre aftegningen ved sidste 
venteposition inden banen. Til højre aftegningen ved en venteposition ud mod en bane til kategori I, II 
eller III operationer (reduceret sigt). Det kræver en klarering at passere en venteposition.

For at kunne finde rundt på en flyveplads er der sat påbuds- og orienteringsskilte. Påbudsskilte 
(mandatory instruction signs) er røde med hvid tekst og orienteringsskilte (information signs) er gule 
med sort tekst.

Herover eksempler på påbudsskilte. Det er skilte som ofte står lige op til en startbane og derfor er 
kritiske.
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Herunder eksempler på orienteringsskilte.

Alle flyvepladser er udstyret med en vindpose. Sådan en viser vindretning og til dels styrke hvor den 
står. Den kan være oplyst hvor pladsen benyttes om natten. Se figuren herunder t.v.

På flyvepladsen findes også et 'landings-T'. Det er et hvidt symbol som angiver landingsretningen - 
som er mod den vandrette streg i T'et. Se figuren herunder t.h. Retningen af landings-T'et er naturligvis 
begrænset af bane-retningen.

På små pladser er baneaftegninger ofte mere sparsomme og på græs fraværende. For at være godkendt 
af en myndighed (her i landet Statens Luftfartsvæsen, SLV) skal visse krav dog være opfyldt.
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Banedimensioner

Start- og landingsbaner er kategoriseret efter hvilke fly som kan benytte dem. Med en kode angives 
længde og bredde.

For eksempel er Billunds bane kategori 4E. Det åbner i princippet mulighed for at tage en B747 
(spændvidde ca. 60 m) såfremt banen ellers er lang nok. Roskildes baner er derimod kategori 3C, så 
her går det ikke.

Bredden af en bane hænger sammen med kategorien. Der findes et sæt minimumsbredder: 18, 23, 30, 
45 og 60 meter. Eksempelvis er en kategori 4E bane mindst 45 meter bred. Roskildes 3C baner er lidt 
bredere end de krævede 30 meter, nemlig 32 meter.

For enhver bane skal der findes information om start- og landingsdistance til rådighed. De tal kan godt 
være afhængige af om det er den ene eller anden retning af en bestemt bane. Herunder er distancer 
indtegnet på en tænkt bane:

Banen der er til rådighed for starten, forkortes TORA (take-off runway available). Udover TORA, vil 
der være en distance hvor der ikke er forhindringer. Den startdistance som er til rådighed før 
forhindringer benævnes TODA (take-off distance available). Den del af banen som kan bruges til at 
stoppe på, har længden ASDA (accelerate-stop distance available). Endelig er landingsbanens længde 
LDA (landing distance available).
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Det er de tal som bruges til at afgøre hvorvidt ens fly kan benytte banen. For Roskildes bane 29 er 
TORA 1799 meter, nok til at starte en B737 ved givne forhold. For den modsatte rettede bane (11) er 
TORA 1740 meter og en start herfra ville skulle ske under andre forhold end for bane 29 (fx lavere 
vægt). Forskellen mellem 29 og 11 er at bane 29 har forskudt tærskel. For landingsdistancen LDA er 
det lige modsat: stykket før tærsklen på 29 må ikke bruges til landing, så LDA for bane 29 er mindre 
end for bane 11 (henholdsvis 1740 og 1799 meter).

Rulleveje har ligesom start- og landingsbaner også minimumsbredder, afhængigt af kateorien. 7,5 
meter for de mindste (A) op til 23/25 meter for E/F. Krumningsradier for rulleveje er også meget 
vigtige. Selvom en bane kan tage et fly af en vis størrelse, er det ikke sikkert rullevejene fra banen alle 
kan tage det samme fly i svingene.

Større lufthavne har ofte specielle rulleveje - rapid exit taxiways - der bruges til at komme af banen i 
relativ høj fart. Det øger nemlig antallet af mulige operationer (starter og landinger) per time på den 
pågældende bane. Sådanne 'afkørsler' kan foregå med over 90 km/t. I Kastrup findes flere rapid exit 
taxiways.

Lys på flyvepladsen

Den mest enkle belysning på en plads er en blinkende hvid lampe. Den kan fx være placeret ved tårnet. 
Den bruges ganske enkelt til at finde hen til pladsen.

Banebelysningen afhænger meget af flyvepladsens størrelse. Helt små pladser som benyttes 
udelukkende om dagen har ikke nødvendigvis lys overhovedet. I det følgende gennemgås de 
forskellige lyssystemer for en stor lufthavn. Hvormange af de systemer som findes på en specifik plads 
kan ses i lufthavnskortet for den pågældende plads.

Billedet herunder er fra Flight simulator og viser en del af lysene som findes på en bane til CAT II/III 
operationer (start og landing under dårlige sigtbarhedsforhold).

De hvide kantlys langs banens kanter er placeret med 
maksimalt 100 meters afstand. Hvis tærsklen er forskudt, er 
kantlysene langs denne del røde (se fra indflyvningsenden). 
Kantlysene på den sidste tredjedel af banen kan være gule.

Centerlinielys er hvide i starten, skiftevis rød/hvid 600-300 
meter fra baneenden og rød de sidste 300 meter. Det er en 
konfiguration som findes på baner godkendt til CAT II/III 
operationer. På kortere baner end 1800 meter starter 
rød/hvid delen dog allerede halvvejs nede ad banen.

Tærskellys er grønne og markerer hele banebredden. 
Baneendelys - modsat indflyvningsenden - er røde lys i 

hele banens bredde.

Sætningszonen (touch down zone) er markeret med hvide rækker af lys på hver side af centerlinien. De 
starter ved tærsklen og når 900 meter hen ad banen, dog maksimalt til midten.

Indflyvningslys (approach lights) strækker sig bagud fra tærsklen, markerer den forlængde centerlinie 
og er hvide. Afhængig af operationerne (fx CAT I/II/III) er der brede baretter med faste intervaller (den 
første 150 meter fra tærsklen, den anden 300 meter ude). De ligger horisontalt og er altså en støtte til at 

Side 48



bedømme flyets krængning. Centerlinie-lysene er flankeret af side-baretter som lyser rødt. Afstanden 
mellem rækkerne af indflyvningslys og sætningszone-lys er normalt den samme, 30 meter.

På den forlængede centerlinie kan der desuden være et 'løbelys' som er en række hvide blitzlys der 
kontinuerligt løber hen mod tæsklen.

Til at vurdere indflyvningsvinklen vil der som regel være en rød/hvid gruppe af ved siden af banen 
ikke langt fra tærsklen. Lysene kaldes under et for visual approach slope indicator systems, VASIS.

PAPI er et sådant system og betyder Precision Approach Path Indicator. Det består af fire lys på række, 
der hver lyser enten rødt eller hvidt afhængig af observationsvinklen. Indflyvningsvinklen er typisk 3,0 
grader. I PAPI gruppen vil to af lysene være røde og 2 hvide ved den vinkel. I en vinkel under cirka 2,8 
grader vil 3 af lysene være røde og et hvidt. Under 2,5 grader er alle 4 lys røde. I en vinkel over 3 
grader bliver lysene på samme måde hvide. Se figuren herunder.

Rulleveje er udstyret med blå kantlys og grønne centerlinielys. I større lufthavne hvor der er mange 
rulleveje, gøres der en del ud af at placere og skærme kantlysene for at undgå 'sea of blue'-effekten, 
som kan påvirke pilotens evne til at orientere sig. I Flight Simulator kan man godt ane den 
fornemmelse i mange af default-lufthavnene, især fordi der her mangler centerlinielys.

Ventepositioner op til en bane er også udstyret med lys, en rød række hen over rullevejen.

Luftrumsklassifikation

Luftrummet er opdelt i 7 forskellige klasser. Hver klasse (A-G) har helt bestemte egenskaber med 
hensyn til trafiktype, trafikkontrol, vejr-minima og hastighedsbegrænsning. Alt afhængigt af hvordan 
luftrummet benyttes i et område, bliver det klassificeret A-G.

Luftrum A-E er kontrolleret luftrum, mens F og G er ukontrolleret. Hvad kontrollen indebærer bliver 
gennemgået længere nede på siden. De forskellige luftrum kan opfattes som store kasser, der har et 
'fodaftryk' på jorden og en vis tykkelse. Nogle når ned til jorden, andre 'svæver' højere oppe.

Lidt firkantet sagt bruges luftrum A højt oppe til rutetrafik, B-D omkring lufthavne og flyvepladser, E i 
overgangen mellem førnævnte, mens F og G er 'langt ude på landet'.

Luftrum af klasse A er forbeholdt IFR trafik (IFR = instrumentflyveregler), mens alle andre luftrum 
kan have både IFR og VFR trafik (VFR = visuelflyveregler). Klasse A ligger over hele det danske 
territorium som en kasse der har bund i FL 195 (ca. 19.500 fod) og top i FL 460. Der udøves 
flyvekontroltjeneste, der sikrer flyene holdes adskilt. Der er i princippet ingen fartbegrænsninger og 
ingen mindstekrav til vejret (udover dem som piloten selv sætter). Her krydser typisk mellem- og 
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langdistancefly.

I den modsatte ende af systemet, nemlig omkring lufthavne og flyvepladser, findes luftrum B-D. Her er 
der også flyvekontroltjeneste, der holder flyene adskilt i varierende grad. I B-luftrum som typisk findes 
omkring de største lufthavne, sikres adskillelse mellem al trafik. Her må man kun flyve VFR hvis 
vejret arter sig bedre end visse mindstekrav (såkaldte VMC minima, omtales senere). Her i Danmark 
findes intet B-luftrum.

Luftrummet omkring lidt mindre lufthavne vil typisk være klasse C. Flyvekontroltjenesten holder al 
trafik adskilt, undtagen VFR og VFR. Det vil sige er der to VFR-fly i luftrummet, må piloterne dér 
selv sikre adskillelse. I praksis kan man dog få rådgivning fra trafikkontrollen. For VFR trafik er der 
hastighedsbegrænsning på 250 knob under FL 100 og ligesom i luftrum B skal vejret klare VMC 
minima. 

Omkring de endnu lettere trafikerede flyvepladser ligger luftrum af klasse D. Flyvekontroltjenesten 
holder IFR adskilt fra IFR, mens VFR selv må holde øje med andre VFR. Der sikres ikke adskillelse 
mellem IFR og VFR, selvom der ydes rådgivning. Der er hastighedsbegrænsning på 250 knob under 
FL 100 for både IFR og VFR trafik, samt VMC minima for VFR.

Luftrum E er kontrolleret og ligesom D er IFR adskilt fra IFR. Hastighedsbegrænsningen er også som 
D og det er VMC minima også (for VFR).

I klasse F og G ydes ikke trafikkontrol, men rådgivnings- og informationstjeneste. IFR holdes dog 
adskilt fra IFR i den udstrækning det er muligt. Der er hastighedsbegrænsning for alle, ligesom VFR 
kun må finde sted i vejr bedre end VMC minima. I lav højde er hastighedsbegrænsningen skærpet, 
mens VMC minima lempes en anelse. I Danmark findes intet F-luftrum.

Det var luftrumsklasserne. I det følgende afsnit gennemgås forskellige områder, der kan klassificeres 
efter ovenstående.

Kontrolområder

Helt nede over flyvepladsen eller lufthavnen ligger kontrolzonen (CTR - control zone). Her foregår 
den første del af starten eller sidste del af indflyvningen. CTR starter ved jordoverfladen og strækker 
sig op til en nærmere bestemt højde (i Danmark 1500 fod).

Afhængigt af flyvepladsen eller lufthavnens størrelse er CTR luftrumsklasse B, C eller D. 
Flyvekontroltjeneste ydes af en flyvekontrolenhed og i CTR er det kontroltårnet (tower).

Ovenpå CTR kan der ligge et terminalområde (TMA - terminal manoeuvering area). Her foregår en 
del af stigning og indflyvning. TMA kan ligge som en kasse ovenpå CTR og iøvrigt strække sig udover 
CTR'ens 'fodaftryk' (en omvendt bryllupskage). På figuren herunder er en indflyvning gennem TMA 
og CTR ned til banen skitseret.
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TMA kan ligesom CTR være både B, C og D. I Danmark er København, Roskilde og Værløse TMA 
luftrum C, resten af Danmarks terminalområder er D. Flyvekontroltjeneste ydes af en 
flyvekontrolenhed og i Danmarks TMA'er er det indflyvningskontrollen (approach).

Udenom TMA'erne ligger CTA - control area. Som CTR og TMA er det kontrolleret luftrum. Her yder 
en kontrolcentral flyvekontroltjeneste. I Danmark er det meste af luftrummet fra 3500 fod til FL 195 
CTA og klassificeret som E-luftrum. Der ydes ikke flyvekontroltjeneste til VFR trafik i luftrum E, men 
derimod flyveinformationstjeneste. Copenhagen Information (en flyveinformationscentral) står for 
tjenesten - også ovre vest for Jylland.

Let trafikerede flyvepladser ligger tit i TIZ luftrum (traffic information zone) som er ukontrolleret. 
Som navnet antyder ydes der trafikinformationstjeneste. I praksis er det en AFIS enhed som står for 
tjenesten (AFIS - aerodrome flight information service). TIZ'er er klassificeret som luftrum G. I 
Danmark findes der kun få TIZ (fx Odense).

Resten af luftrummet er FIR-område (flight information region). I Danmark drejer det sig om 
luftrummet fra jorden (GND - ground) og op til 3500 fod, vel at mærke udenfor områderne nævnt 
ovenfor. Luftrummet er ukontrollet, klasse G. Der ydes altså kun flyveinformationstjeneste.

Et flyvekort, fx ICAO 1:500.000 Denmark, er af stor værdi hvis man vil vide hvordan det danske 
luftrum er opbygget og hvilke tjenester som findes.

Skitsen herunder viser et eksempel i tildeling af luftrumsklasser til de forskellige kontrol- og 
informationsområder.
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VMC-minima

Ved vejr-minima, eller VMC-minima som der her omtales, forstås mindstekrav til vejret for at der må 
flyves efter visuelflyveregler (VFR). VMC står for visual meteorological conditions, dvs. visuelle 
meteorologiske betingelser. I skemaet herunder ses kravene om afstand til skyer, samt sigtbarhed.

Flyver man fx VFR ind i et TMA klassificeret som D-luftrum, skal afstanden til skyer være 1,5 
kilometer vandret og 1000 fod lodret sålænge flyet er over 3000 fod MSL. Længere nede i TMA'et, fx 
2000 fod MSL skal flyet bare holdes fri af skyer - kravene er altså lempet lidt. Flyvesigten skal dog 
være mindst 5 km, men flyver man langsomt (under 140 knob) behøves kun 3 km sigt.

Forsætter VFR flyvningen ned i en kontrolzone (CTR) af klasse C, er kravene de samme. Men her kan 
en yderligere lempelse være bekvem (fremgår ikke af skemaet). Ligger flyet nemlig i trafikrunden, 
kræves en sigt på bare 1,5 km - og fri af skyer selvfølgelig - vel og mærke hvis flyvepladsen er i syne.

VFR skal man altid have jordsigt, med mindre særlige betingelser er opfyldt. Det går altså ikke 
umiddelbart at flyve op over et tæt skydække.

Er VMC minima ikke opfyldt, må man flyve IFR. Det er selvfølgelig ikke et større problem i Flight 
Simulator, men i virkeligheden forudsætter flyvning efter IFR at piloten har erhvervet denne rettighed 
(certifikat).

Det danske luftrum

Luftrummet over Danmark er omtalt tidligere, men her er en sammenfatning. Det er en stor fordel at 
have både ICAO 1:500.000 Denmark og ICAO 1:250.000 Copenhagen Area i hånden.

Forskellen på de to kort er udover målestoksforholdet, at Copenhagen Area-kortet viser nogle detaljer 
for luftrummet over Sjælland som ikke kan ses på Danmarkskortet. For det første er de forskellige 
TMA'er kun synlige på det lille kort. Det viser også VFR-ventepositioner omkring Kastrup og 
Roskilde. Endelig er nogle særlige områder for svæveflyvning indtegnet på Copenhagen Area kortet. 
Hvis TMA'erne er lag i bryllupskagen, er svæveflyveområderne udskæringer (for nu at blive ved 
analogien). Områderne er angivet med fede røde streger.

For at tyde inddelingen af luftrummet, kigger man (fx på det store kort) på de gule områder. Det er 
kontrolzoner (CTR) og trafikinformationszoner (TIZ). Et eller flere steder langs en CTR/TIZ grænse 
står der en linie som indeholder luftrumstypen ("CTR" eller "TIZ"), højden hvor det slutter (typisk 
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"1500" for CTR og "3500" for TIZ), samt luftrumsklassifikationen ("D" i CTR og "G" i TIZ).

Eksempel det gule område over Roskilde lufthavn: "CTR 1500 D" betyder kontrolzone fra GND op til 
1500 fod, luftrumsklasse D (D er kontrolleret).

Eksempel det gule område over Thisted flyveplads: "TIZ 3500 G" betyder kontrolzone fra GND op til 
3500 fod, luftrumsklasse G (G er ukontrolleret).

På det store kort kan man se 4 TIZ'er: Thisted, Esbjerg, Odense og så den meget lille Vamdrup (sydvest 
for Kolding).

Ovenover kontrolzonerne ligger et eller flere terminalområder (TMA). Områderne er angivet med en 
fed blå linie, eventuelt yderligere markeret op med gult. Øverst vil TMA'ets navn, lodrette udstrækning 
og klassifikation fremgå.

Eksempel omkring Aarhus lufthavn: "AARHUS TMA 3500/1500 D". Da CTR over lufthavnen går fra 
jord (GND) til 1500 fod, kan man altså 'se' at TMA ligger som en kasse ovenpå CTR. TMA'et har dog 
en noget større vandret udstrækning.

Vil man vide noget om luftrummet fx øst for Aarhus TMA, må man finde oplysningerne cirka midtvejs 
mellem Djursland og Sverige. Her står "KØBENHAVN FIR G" og "CTA FL 195/3500 E". Så svaret på 
spørgsmålet er: øst for Aarhus TMA ligger et control area (CTA) fra 3500 fod til FL 195, resten (og det 
vil for dette kort sige GND op til 3500 fod) er FIR-område, klassificeret som (ukontrolleret) luftrum G.

De sidste eksempel er luftrummet over Orø i Isefjorden (Nordsjælland). Værløse TMA strækker sig fra 
1500 til 3500 fod (luftrum C). Derover ligger København TMA fra 3500 fod til FL 195. Fra FL 195 til 
FL 460 ligger København FIR luftrum A (kan dog ikke læses af kortet). Resten (GND - 1500 fod) er 
København FIR luftrum G (ukontrolleret). De informationer kan læses af det lille kort. 

Kontrol- og informationsenheder
Flyvekontroltjeneste
Flyvekontroltjeneste ydes af en flyvekontrolenhed. Enheden kan enten være et kontroltårn 
(kontrollerer en kontrolzone - CTR), en indflyvningskontrol (kontrollerer et terminalområde - TMA) 
eller en kontrolcentral (kontrollerer et kontrolområde - CTA). Flyvekontroltjenestens opgaver er 
overordnet at forebygge sammenstød mellem luftfartøjer (både i luften og på jorden), samt fremme og 
regulere lufttrafikken.

Som det også er fremgået af foregående afsnit, kan man ikke se af luftrumsklassifikationen hvilken 
kontrolenhed som kontrollerer trafikken. Men hvis luftrummet er kontrolleret (A-E) ved man at der i 
alle fald findes en kontrolenhed!

En flyvekontroltjeneste yder en service der afhænger af luftrumsklassifikationen og af trafiktypen 
(IFR/VFR). I en kontrolzone holdes som minimum IFR adskilt fra anden IFR. Derimod sikres 
adskillelse mellem VFR og VFR ikke i nogen kontrolzone. Heldigvis er VFR-piloten netop uddannet 
til at holde godt udkig. Og i travle kontrolzoner vil VFR fly kunne få rådgivning og trafikinformation 
efter anmodning.
Flyvekontrolenheder yder foruden flyvekontroltjeneste også flyveinformationstjeneste og 
alarmeringstjeneste (de kan altså 'det hele').

Flyveinformationstjeneste
Flyveinformationstjeneste ydes af kontrolenheder, en flyveinformationscentral eller af AFIS-enheder 
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(AFIS står for aerodrome flight information service). Men der er altså ikke noget kontrollerende i den 
tjeneste.

I et FIR område er det flyveinformationscentralen som yder tjenesten. I Danmark hedder 
informationscentralen Copenhagen Information (også i Jylland). I trafikinformationszoner (TIZ) er det 
en AFIS enhed som yder tjenesten.

Flyveinformationscentralen og AFIS-enhederne yder foruden informationstjeneste også 
alarmeringstjeneste.

Alarmeringstjeneste
Både kontrol- og informationsenheder yder alarmeringstjeneste. Det sker når et luftfartøj har behov for 
eftersøgnings- og redningstjeneste (search and rescue - SAR). For at tjenesten kan ydes skal flyet være 
kendt i systemet, fx ved at have afgivet flyveplan.

Tjenesten ydes af her i Danmark af Rescue Coordination Center Karup. Det er dog ikke noget som 
sættes i værk uden videre. Enten skal et ankomsttidspunkt være overskredet betydeligt eller efter 
overdragelse til fx et kontroltårn overskredet 5 minutter. Alarmeringstjenesten udløses også hvis der 
brændstoffet skønnes opbrugt eller der modtages oplysninger som sandsynliggør at fartøjet ikke er 
luftdygtigt.

Ved flyvning over vand kan det være aktuelt selv at bede om alarmeringstjeneste. Går turen fx ud til en 
af de små øer, vil lufttrafiktjenesten først være klar over der måske er noget galt en halv time efter at 
flyet skulle være landet i henhold til flyveplanen. Og er der ikke afgivet en flyveplan, aktiveres 
redningstjenesten først når forbipassende observerer flyet(!). Har man derimod specifikt bedt om 
alarmeringstjeneste, venter trafiktjenesten på pilotens tilbagemelding ved ankomst og kan reagere 
meget hurtigt hvis meldingen udebliver.

Tårnkontrol

Tårnet - eller tower, TWR - på en flyveplads søger for trafikken på og omkring pladsen afvikles sikkert 
og glidende. Primært skal tårnkontrollen forhindre sammenstød mellem luftfartøjer, både i luften og på 
manøvreområdet. Det gælder også almindelig kørende trafik på pladsen.

Klareringer er et vigtigt værktøj til at løse de opgaver. Klareringen er en tilladelse til at udføre 
trafikken i overenstemmelse med de trafikregler der nu gælder i den pågældende situation.

Som nævnt i foregående afsnit er tårnkontrollen en flyvekontrolenhed og yder udover kontroltjeneste 
også informations- og alarmeringstjeneste. Rundt om en plads med tårnkontrol ligger kontrolzonen 
(CTR). For at holde VFR og IFR trafik adskilt, har VFR-trafikken særlige rapportpunkter hvor ind- og 
udflyvning foregår.

Når et fly kører til start, vil tårnkontrollen oplyse om bane i brug. Derudover giver tårnet de aktuelle 
vindoplysninger (retning og styrke), lufttryk ved havoverfladen (QNH) og evt. banesigt (RVR). 
Klarering til at starte gives enten ved ventepositionen til banen eller når flyet holder på selve banen.
Før landing vil piloten modtage bane i brug, vindretning og styrke, QNH, samt eventuelle baneforhold. 
Desuden oplyses om anden trafik. Når mindre fly skal benytte en bane, giver tårnkontrollen også 
oplysninger om randhvirvler hvis større fly har benyttet banen umiddelbart før. Klarering til at lande 
gives når flyet ligger på finalen eller eventuelt på base. Figuren herunder viser landingsrunden og 
placering af base og finale.
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På større pladser kan der foruden tower være etableret ground. Det er en kontrolenhed som kontrollerer 
trafikken på manøvreområdet.

Indflyvningskontrol

Indflyvningskontrollen - approach, APP - kontrollerer trafikken til og fra kontrolzonerne. Som for 
tårnkontrollen er klareringer det vigtigste værktøj. Approach yder foruden kontroltjeneste også 
flyveinformations- og alarmeringstjeneste.

Til en approach-enhed er der tilknyttet et TMA. Udover trafik til og fra kontrolzonen, vil approach 
kontrollere passerende trafik, især småfly der flyver VFR. Såvel ind- og udflyvning som passage 
kræver klarering.

Skitsen herunder viser luftrummet omkring en flyveplads med både tower- og approach 
kontrolenheder. Flyvepladsen er markeret med sort i bunden.

Fly som skal lande på pladsen vil altså kunne kontrolleres af approach i den blå kasse (TMA) og af 
tower i den grønne kasse (CTR). Men et fly kan også bare gennemflyve den blå kasse. Uanset retning 
kræver ind- og udflyvning af TMA'et en klarering fra approach kontrolenheden.

Hvis der er meget trafik kan kontrolenheden være delt op i arrival og departure kontrolenheder.
Den kontrollerede del af luftrummet udenfor CTR og TMA er kontrolområdet CTA. Her yder en 
kontrolcentral, ACC, flyvekontroltjeneste. Kontrolcentralen er ikke en del af indflyvningskontrollen, 
men er nævnt i dette afsnit af redaktionelle årsager.

VFR trafik i CTA bliver ikke ydet flyvekontroltjeneste. Som omtalt i et følgende afsnit om flyve-
informationsenheder, får VFR trafikken derimod flyveinformationstjeneste fra en informationscentral.
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IFR trafik i CTA får fuld flyvekontroltjeneste fra kontrolcentralen, der i Danmark er Copenhagen 
Control. På den anden side af Øresund ligger en anden kontrolcentral, Malmø Control.

Flyveinformationsenheder

Radio-pladser er små flyvepladser som ligger i ukontrolleret luftrum og som har så lidt trafik at det 
skønnes tilstrækkeligt med en 'kaldefrekvens'. Radioen kan fysisk være bemandet, men behøver det 
ikke. Man skal kun forvente meget begrænset information fra en radioplads, hvis nogen overhovedet. 
Det er godt airmanship at meddele ens hensigter når man ankommer til en radio-plads. 

AFIS-pladser minder om en plads med tårnkontrol, men der ydes kun informations- og 
alarmeringstjeneste. Formålet med AFIS-enheden er at forebygge sammenstød, samt fremme trafikken. 
Forskellen på at forebygge og at forhindre (tårnkontrollen) sammenstød ligger i at AFIS-enheden ikke 
udsteder klareringer.

Omkring nogle AFIS-pladser er der lagt en trafikinformationszone (TIZ). Sådanne AFIS-pladser skal 
har en forpligtelse til at opretholde konstant lyttevagt i åbningstiden. Før indflyvning til en AFIS-plads 
i en TIZ, skal der etableres radiokontakt. AFIS-operatøren vil så informere om bane i brug, vinden og 
lokalt QNH.

I luftrum udenfor CTR og TMA ydes flyveinformationstjeneste til VFR trafik. Over dansk territorium 
er det Copenhagen Information (COIF). Da området er relativt stort, findes flere frekvenser afhængigt 
af lokaliteten.

Luftrum omkring nogle af TMA'erne er såkaldte LTA'er, local traffic areas. 
Flyveinformationstjenesten ydes her af de relevante approach-enheder, men altså uden det 
kontrollerende element.

Figuren herunder viser eksempler på en AFIS-plads uden tilknyttet luftrum, en AFIS-plads med 
tilknyttet TIZ, samt flyveplads med tilknyttet kontrolzone CTR og terminalområde TMA.
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Flyvning generelt

Indtil nu har beskrivelsen af love og regler gået på nogle grundlæggende begreber. Vi har set hvordan 
en flyveplads er indrettet, hvordan luftrummet er inddelt og hvordan trafikken i luftrummet reguleres. 
Der har været lagt vægt på de danske forhold, men principperne ligner meget resten af 
verden og især i Europa.
De følgende afsnit går mere på operationelle aspekter. Først gennemgås lufttrafikreglerne, herunder 
vigepligt og flyvehøjder. Dernæst et par specialiteter, VFR-nat flyvning og VFR uden jordsigt. Endelig 
sluttes af med et afsnit om flyveplaner, luftfartøjsdokumenter og personlige dokumenter.

På nuværende tidspunkt skulle det være klart at der er grundlæggende forskel på flyvning efter 
visuelflyvereglerne (VFR) og instrumentflyvereglerne (IFR). Under VFR kigger man ud det meste af 
tiden, derfor stilles der strenge krav til vejret. Det dårligste vejr er beskrevet i VMC-minima, der 
angiver de laveste værdier til VFR-flyvning. Når man flyver "VMC" betyder det at vejret er mindst 
ligeså godt som minima - og som regel bedre.

Er vejret dårligere end VMC-minima, flyver man IMC - instrument meteorological conditions. Det må 
man kun under instrumentflyvereglerne. Her er kravene til vejret langt mindre restriktive. Det meste af 
tiden i IMC kigger piloten på instrumentpanelet. Det forhold afspejler sig også i trafikadskillelsen i de 
kontrollerede luftrum: IFR holdes adskilt fra anden IFR (og eventuelt VFR) af en flyvekontrolenhed, 
mens VFR trafik selv må holde udkig efter anden trafik.

I næste afsnit kigger vi på vigepligtsreglerne. Der bruges begreber som skærende kurser, mødende 
kurser og indhentning. Definitionerne kommer her og da de hænger sammen med navigationslysene på 
et fly, omtales de først.

Antikollisionslysene på et fly er roterende rødt (beacon) og/eller blinkende hvidt (strobe). De skal være 
tændt både dag og nat (men man må flyve uden om dagen hvis de er i stykker).

Navigationslysene på et fly lyser rødt på flyets venstre 
side, grønt på højre og hvidt bagud. Lidt mere præcist 
som vist på figuren. Lysene skal være tændt om natten.
Ved en indhentning forstås at et luftfartøj nærmer sig 
bagfra i en vinkel mindre end 70° end det indhentede 
flys længdeakse. Det svarer altså til at luftfartøjet 
nærmer sig flyet på figuren herover i den hvide sektor.
Ved skærende kurser forstås at et luftfartøj nærmer sig 
fra siden i en vinkel svarende til de grønne og røde 
sektorer på figuren, undtaget..
..ved mødende kurser, hvor et luftfartøj nærmer sig på 
modsat eller næsten modsat kurs - altså forfra.

Vigepligt

Formålet med lufttrafikreglerne er ligesom med reglerne for almindelig trafik på jorden at undgå 
farlige situationer. Og lufttrafikkens "paragraf 1" siger om hvor tæt man må flyve på andre at "Et 
luftfartøj må ikke flyve så nær andre luftfartøjer, at der kan opstå fare for sammenstød".
Det er en for så vidt en fornuftig regel, men der skal selvfølgelig nogle detaljer på plads for at det 
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virker i praksis. For det første gælder der om vigepligt, at det luftfartøj - fremover 'fly' - som ikke har 
vigepligt skal holde sin kurs og fart. Det betyder selvfølgelig ikke at når man er pilot i dét fly, så bare 
skal sidde og vente på et andet fly ikke overholder sin vigepligt. Men hensigten er, at det fly som har 
vigepligten og foretager en kursændring ikke pludselig skal forholde sig til at det fly som det viger for, 
også ændrer sin kurs.

Det fly som har vigepligten må heller ikke flyve over, under eller foran flyet som det viger for. To fly 
som er på vej mod hinanden (eller næsten på vej mod hinanden), skal begge styre til højre.

Når kurserne for to fly skærer hinanden, har det fly som har det andet på sin højre side, vigepligt (altså 
ligesom højre vigepligt i almindelig trafik). Flyet med vigepligten skal nu korrigere kursen så der ikke 
er fare for sammenstød. Det må dog ikke vige over, under eller foran det andet fly. Og det andet fly - 
som ikke har vigepligt - skal holde sin styrede kurs og højde.

Dog er der undtagelser som afhænger af typen af luftfartøj. Motorfly skal altid vige for luftskibe, 
svævefly, dragefly og balloner. Luftskibe skal vige for svævefly, dragefly og balloner. Svævefly og 
dragefly skal vige for balloner. Et motorfly skal også vige for et andet motorfly hvis sidstnævnte 
slæber (svæve)fly eller genstande (fx banner).

Et fly som indhenter et andet fly skal styre til højre. Indtil det har passeret og er fuldstændig klar af det 
andet fly, har flyet vigepligten.

Når to fly skal lande, har det fly som ligger højst vigepligt. Dog må et fly i lavere højde ikke udnytte 
den regel ved at skære ind foran det højere liggende fly hvis det foretager sidste del af sin indflyvning. 
Motorfly skal altid vige for svævefly.

Ved kørsel på jorden (taxi) gælder at når to fly møder hinanden, skal de begge stoppe op og hvis det er 
muligt begge styre til højre. Hvis to fly kører på skærende kurser gælder højre vigepligt. Et 
indhentende fly skal holde sig klar af flyet foran(!).
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Flyvehøjder
Visuelflyvereglerne siger at mindste højde over terræn er 500 fod (undtaget start og landing). Over tæt 
bebyggede områder er mindstehøjden 1000 fod over højeste hindring indenfor en radius af 600 meter 
fra flyet. En hindring kan være bygninger, skorstene, master, osv.

Over åbent land gælder afstandskravet ikke. Derfor kan en hindring, fx mast, over åbent land passeres 
tættere end 600 meter. Specielt gælder dog at der ikke må flyves under broer, mellem pyloner eller 
under luftledninger.

Instrumentflyvereglerne siger at mindste højde over terræn er 1000 fod over højeste hindring indenfor 
en radius af 8 km (5 nm), dog 2000 fod hvis terrænet ligger højere end 6000 fod.

VFR flyvning forudsætter også at vejret er bedre end VMC-minima som beskrevet tidligere. Det er 
dog muligt at få lov til at flyve special-VFR i en kontrolzone og så reduceres minima yderligere. Da 
må skyerne ligge i 500 fod og flyvesigten på pladsen være 1,5 km. Flyet skal stadig holdes klar af 
skyer og pladsen skal være i syne. Men da flyves på absolut minimum (husk mindste flyvehøjde er 500 
fod)!
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Den anden vej (opad) gælder at når højden når over gennemgangshøjden (i Danmark 5000 fod i 
Copenhagen Area, 3000 fod resten af landet) skal der flyves i flyveniveauer. Tabellen herunder viser 
hvordan niveauerne vælges afhængigt af den beholdne kurs. Fx vil en VFR-tur fra vest mod øst kunne 
flyves i FL 55 (ca. 5500 fod). I Danmark må VFR-flyvning ikke finde sted over FL 200.

IFR-flyvning foregår sædvanligvis i marchhøjder i henhold til tabellen herunder. I kontrolleret luftrum 
er flyvehøjden dog afhængig af anvisninger fra trafikkontrollen.

VFR-nat og VFR uden jordsigt

VMC-minima for VFR flyvning åbner mulighed for at flyve op over et skylag. Det kaldes VFR uden 
jordsigt. Det kræver dog at en række forhold er opfyldt:

 flyet er udstyret til IFR-flyvning 
 hele turen kan flyves i visuelle meteorologiske forhold (dvs. bedre end VMC-minima) 
 vejret på bestemmelsesstedet kan forventes godt nok til at komme ned 
 ekstra brændstof til 45 minutters flyvning 
 flyveplan afgives 

Hvad angår vejret på bestemmelsesstedet, så må skydækket maksimalt være 4/8 og sigtbarheden ved 
jorden skal være mindst 5 km. I øvrigt VMC. Endelig skal piloten have mindst 150 timers flyvning i 
logbogen.

En anden type VFR flyvning, er VFR-nat. En række forhold skal være opfyldt:

 flyet er udstyret og godkendt til VFR-nat 
 før flyvning: sigt ved jorden på mindst 8 km langs hele ruten, også til alternativ plads 
 før flyvning: ingen skyer under 1500 fod langs hele ruten 
 ekstra brændstof til 45 minutters flyvning 
 under flyvning: flyvesigt mindst 8 km, jordsigt og afstand til skyer i.h.t. almindelige regler 

Skal flyvningen foregå over 3000 fod MSL, skal flyet være udstyret med transponder, en flyveplan 
afgivet og radioforbindelse med trafiktjenesten etableret. Både start- og landingssted skal være 
godkendt til nat-VFR operationer. Endelig skal piloten have VFR-nat rettighed.
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Flyveplan

Flyveplan for IFR flyvninger er obligatorisk. For VFR flyvninger er det obligatorisk under følgende 
omstændigheder:

 Når flyvningen går gennem kontrolområder hvor der ydes flyvekontroltjeneste (CTR, TMA, 
CTA). 

 VFR-nat over 3000 fod 
 VFR uden jordsigt 
 Ved passage af landegrænser 

Når en flyveplan afgives bliver den fordelt til de enheder som er relevante for flyvningen. En flyveplan 
afgives en time før afgang for at denne fordeling kan nå at blive effektueret.

En flyveplan indeholder blandt andre disse oplysninger:

 Flyets registrering 
 Flyveregler (VFR/IFR) 
 Udstyr 
 Startsted 
 Forventet afgangstidspunkt 
 Marchfart 
 Marchhøjde 
 Flyvevej/rute 
 Bestemmelsessted 
 Tidsforbrug 
 Alternativ plads 
 Brændstof (målt i flyvetid) 
 Antal ombord 
 Nød- og redningsudstyr 

På nogle VFR-flyvninger er det mere hensigtsmæssigt at afgive en forkortet flyveplan. Flyves fx i 
ukontrolleret luftrum med en enkel passage af et TMA (kontrolleret), kan nedenstående flyveplan 
afgives fra luften inden TMA'et nås (men det kræver derudover stadig en klarering for at flyve ind i 
TMA'et).

 Kaldesignal 
 Flytype 
 Ind- og udflyvningspunkter 
 Ønsket højde 
 Ankomsttidspunkt (hvis man lander på pladsen i CTR) 
 Antal ombord 

Når man flyver sin VFR-tur på flyveplan kan det ske man ikke er i stand til at overholde fx flyvevejen 
eller ankomsttidspunkter. I så fald siger reglerne at man skal rette op på og orientere kontroltjenesten. 
For passage af FIR grænser (landegrænser) skal kontroltjenesten orienteres hvis man afviger mere en 3 
minutter fra det planlagte passagetidspunkt!

En flyveplan medfører nogle forpligtelser. Der skal afgives en startmelding så trafikkontrollen kan se 
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at man nu er igang med at flyve efter planen. Når flyvningen af afsluttet skal der afgives melding igen, 
så trafikkontrollen er klar over at planen af afsluttet. Det er af hensyn til den alarmeringstjeneste som 
også ydes.

I Flight Simulator er det muligt at lave både VFR og IFR flyveplaner. De kan dog ikke ændres når først 
de er 'afgivet'. Og afviger man fra planen gælder det om at korrigere, da trafikkontrollen ('ATC') ellers 
ophører med at yde kontroltjeneste!

Luftfartøjsdokumenter

Ombord på fly skal der medbringes følgende 4 dokumenter:

 Registreringsbevis 
 Luftdygtighedsbevis med tilhørende flyvehåndbog 
 Rejsedagbog 
 Radiotilladelse 

Anvendes flyet til erhvervstrafik, skal der desuden medføres driftshåndbog med tilhørende håndbøger, 
kort, m.m.

Desuden skal der til et fly føres følgende dokumenter:

 Luftfartøjsjournal 
 Motorjournal 
 Propeljournal 
 Komponentkort 

Disse dokumenter skal ikke medbringes i flyet.

Rejsedagbogen indeholder flyets registrering, fabrikat, typebetegnelse, fabrikationsnummer og 
fabrikationsår. Hver flyvning registreres i rejsedagbogen med dato, besætning, afgangs- og 
ankomststed, samt airborne-tid.

Luftfartøjsjournalen indeholder ligesom rejsedagbogen oplysninger om det pågældende fly, samt 
udførte vedligeholdelses- og reparationsarbejder. For alle arbejder på flyet følger dato og totalflyvetid.

Hvad er nu relationen til Flight Simulator? Har man nogle skræddersyede fly i sin sim-hangar, kan det 
også være en ide at holde en journal på hvert fly med oplysninger om version af fx .air-fil og panel. 
Det gør det i alle fald nemmere at geninstallere flyene.

Føres der en teknisk journal på ens favoritfly, giver det også mening at føre en rejsedagbog. Det gør 
det nemt at se hvor mange timer man har på det pågældende fly.

Vælger man at holde journalerne på elektronisk form, gælder det om at huske backup. FS' indbyggede 
logbog kan hurtigt forsvinde ved en geninstallation!
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Personlige dokumenter

Foruden de 4 førnævnte luftfartøjsdokumenter, skal en pilot medbringe certifikat, helbredsmæssig 
godkendelse (medical), radiobevis og personlig logbog.

Den personlige logbog skal som minimum indeholde følgende oplysninger for hver flyvning (siger 
loven):

Dato, flytype, registrering, funktion (luftfartøjschef, andenpilot, instruktør, elev), startsted, starttid (off 
block), ankomststed, ankomsttid (on block), tider for day - nat - VFR - IFR, en/flere motorer, 
landinger, akkumuleret tid, samt bemærkninger. I den virkelige verden kan tid i en godkendt simulator 
også føres i logbogen.

Her et eksempel på hvordan en logbog kan se ud.

Navigation - Jordkloden 

Jorden er en af ni planeter som kredser om solen. Et tur rundt tager et år og i det tidsrum roterer 
den om sin egen akse cirka 365 gange. Når vi her i Danmark har udsigten vendt ind mod solen, 
er det dag. Hvis Jordens rotationsakse stod vinkelret på baneplanet, ville en dag vare 12 timer og 
natten ligeså. Men aksen hælder 23,5 grader og det betyder at vi en del af året hælder lidt væk 
fra solen så det tidsrum vi kan se solen er kortere end 12 timer. Det er aksehældningen som 
skaber årstiderne og meget af Jordens vejr. 

Figuren herover viser situationen når det er vinter på den nordlige halvkugle. Sydpolen er belyst 
både dag og nat, mens nordpolen ligger i konstant mørke. Jo længere nordpå man er, jo mere af 
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døgnet er nat. Rotationen om aksen er mod uret når globen betragtes over nordpolen. Det vil sige 
at det landområde som herover ligger ved "DAG" bevæger sig mod højre ind i "NAT".

Rotationshastigheden svarer til at kloden drejer 15° i timen, det er netop inddelingen på den viste 
globus.

De cirkelbuer som løber fra pol til pol kaldes for meridianer. Jorden er inddelt i 360 sådanne buer 
og den meridian som er udgangspunktet kaldes for nul-meridianen. Den løber ned gennem 
England. Meridianerne er nummereret udfra nul-meridianen, så de vest for kaldes 1°W, 2°W,.., 
180°W og øst for 1°E, 2°E,.., 180°E. 180°W er samme meridian som 180°E. Polerne hvor 
meridianerne mødes kaldes også for de geografiske poler.

De cirkler som er spændt rundt om Jorden parallelt med ækvator kaldes for breddeparalleller. De 
er nummererede så de nord for ækvator kaldes 1°N, 2°N,.., 89°N og syd for 1°S, 2°S,.., 89°S.

Figuren herover viser Jordens gradnet set fra nul-meridianen. Danmark ligger cirka 56°N 10°E. 
Meridianerne er det man kalder for storcirkler, dvs. cirkelbuer med en radius svarende til Jordens. 
Skal vi fra ét sted til et andet på Jorden, er den korteste afstand langs en storcirkelbue. På 
figuren er vist et eksempel på sådan en storcirkelbue.

Breddeparallellerne er lillecirkler, med undtagelse af ækvator som er en storcirkel. Skal vi fx fra 
15°S 30°W til 15°S 15°E, er den korteste vej ikke langs 15°S parallellen, men en storcirkelbue 
som fører os lidt syd for parallellen.
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Navigation - Tidsangivelse
I flyvning anvendes altid UTC - Universal Time Coordinated. Det er stort set det samme som GMT 
(Greenwich Mean Time) og er uafhængig af sommer/vintertid. UTC følger vintertid ved 
nulmeridinanen, der løber ned gennen England. Om vinteren er UTC én time efter dansk tid, så 
når klokken er 12 middag her i landet, er den 11 UTC. Om sommeren har vi sat vores ure en time 
frem, så tidsforskellen er 2 timer.
Jorden er inddelt i 25 tidszoner som i princippet er længdestriber 15° brede (der er dog ret 
markante undtagelser). Geografisk falder to af tidszonerne sammen, nemlig i den zone hvor 
datolinien løber. Hver tidszone har fået tildelt et bogstav, Danmark ligger sammen med resten af 
Centraleuropa i A eller Alpha, mens England ligger i Z eller Zulu. UTC kaldes derfor også for Zulu-
tid.

Herover ses de forskellige tidszoner med eksempler på landområder. Som eksempel på 
anvendelsen af skemaet prøver vi det af når klokken er 12:10 UTC. Det svarer til 12:10 middag i 
England. Lad os sige det er en lørdag. Nu er lokaltiden i Alpha 13:10 (UTC+1). Lokaltiden i Japan 
er 21:10 (UTC+9). I zone Mike vest for datolinien (nærmest Asien) er lokaltiden 00:10, så dér er 
det lige blevet søndag.

Den anden vej, mod vest, er klokken 7:10 lokaltid på den amerikanske øst-kyst (UTC-5), 02:10 
lokaltid på Hawaii (UTC-10) og 00:10 lokaltid i Mike øst for datolinien. Det er altså kun lige blevet 
lørdag i Mike, men i løbet af de næste 24 timer kan man forestille sig at Jordens rotation 
'trækker' søndagen frem fra datolinien, ind over Asien, Europa, til Amerika og videre ud over 
Stillehavet mod datolinien.

Omregning til lokaltider i de forskellige tidszoner er altså relativt enkel fra UTC. Men nogle lande 
har lokaltider som dels ikke følger den tidszone de geografisk 'tilhører', dels ligger forskudt med 
halve timer eller kvarte timer i forhold til UTC.

Endelig bliver lokaltiderne i mange lande stillet lokaltiden en time frem i sommerperioden. I 
Danmark (og resten af Europa) starter sommertiden den 4. søndag i marts og slutter 4. søndag i 
oktober.

Navigation - Magnetfelt og kompas

En stangmagnet som de fleste kender fra fysiktimerne er omgivet af et magnetfelt. Feltlinierne 
løber i buer mellem nord- og sydpol. Sådan man man forestille sig Jordens magnetfelt som vist 
på skitsen herunder. 
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Ved hjælp af et kompas kan man måle feltliniernes retning. I flyvning er vi bare interesserede i 
retningen parallelt med overfladen, men som skitsen herover antyder vil feltlinierne nogle steder 
dykke skråt ned i Jorden. Hænges en kompasnål op så den kan dreje helt frit vil den stille sig så 
den fx her i landet peger både nord-syd og cirka 70 grader skråt ned.

Udover de velkendte stangmagneter, kan et magnetfelt også dannes omkring en strømførende 
ledning. Og omvendt vil der begynde at løbe en elektrisk strøm i en ledning hvis magnetfeltet 
varieres omkring ledningen. Det er elektromagnetisme.

Man mener at Jordens magnetfelt skyldes kraftige elektriske strømme de ydre lag af kernen. Som 
det også er antydet på skitsen, falder de magnetiske poler ikke sammen med de geografiske. 
Ydermere ændrer magnetfeltets orientering sig hele tiden - og i øjeblikket ret hurtigt. I næste 
afsnit ser vi på konsekvenserne for navigation af denne konstante vandring.

Egentlig er den magnetiske nordpol en sydpol og vice versa. Men da det kun har akademisk 
betydning i navigation vælger man at kalde den magnetiske pol nær den geografiske nordpol for 
en nordpol. Og den magnetiske pol på den sydlige halvkugle kaldes for den magnetiske sydpol.

Retning måles i grader. Øst er 90°, syd er 180°, vest er 270° og nord er 0° (eller 360°). 
Gradtallet vokser altså med uret.

Flyver vi mod nord og laver et 90 graders drej til højre, er den nye flyveretning 90°, altså mod 
øst. Flyver vi 225 grader (sydvest) og svinger 90 grader til venstre, er den nye flyveretning 135°, 
altså sydøst. I flyvning bruges næsten altid gradtallet og ikke sydvest, sydøst, osv.

I navigation er det afgørende at retningsangivelser sidder på rygraden. Senere kigger vi på 
vindens indflydelse og på radionavigation. Det bliver alt anden lige meget sværere hvis den 
basale opfattelse af retningsangivelse ikke sidder godt fast.
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Navigation - Variation og deviation 

Når de magnetiske poler nu ikke er sammenfaldende med Jordens geografiske poler, vil 
kompasset i flyveren ikke vise den sande retning. Forskellen mellem sand nord (true north, TN) 
og magnetisk nord (magnetic north, MN) kaldes for Variationen (eller Misvisningen). Retningen 
mod sand nord kaldes også for Retvisende nord.
Her i Danmark er variationen nær 0, dvs. MN og TN er sammenfaldende (indenfor to grader). Men 
sådan er det langtfra alle steder. Nogle steder vil MN være større end TN og andre steder mindre 
end. For at kunne lave den rigtige korrektion, bruger man følgende konvention:

Østlig variation regnes positiv. Vestlig variation regnes negativ. Det kan huskes på denne måde: 
på kompasrosen i forrige afsnit så vi at udfra nord voksede gradtallet med uret - mod øst - det er 
Plus; gradtallet mindskedes mod uret - mod vest - det er Minus.

Når variationen er østlig (positiv), betyder det at den magnetiske pol ligger til højre for den 
geografiske.

Variationen er ikke det eneste som bidrager til en afvigelse mellem det der aflæses på kompasset 
og stregen slået på et kort. Metal og elektriske installationer i flyets cockpit forstyrrer kompasset 
(kompasnålen er en lille stangmagnet). Forskellen mellem kompasaflæsning og magnetisk retning 
kaldes for Deviationen.

Deviationen er afhængig af retningen og derfor findes der i et fly en lille tabel som viser forskellen 
mellem kompasvisningen og magnetisk retning, en deviationstabel. Deviationen regnes også med 
fortegn, for ved nogle retninger er kompasvisningen større end magnetisk retning og andre 
retninger mindre end. I Flight Simulator er deviationen 0, men for fuldstændighedens skyld 
kommer her en metode til at kompensere for både deviation og variation.

Remsen lyder:

Der skal regnes fra venstre mod højre (normal læseretning) og benyttes de fortegn som omtalt 
ovenfor. Vi prøver med et eksempel.

Kompasvisningen er 160°. Vi forestiller os at flyets deviationstabel ved den retning viser -3°. Nu 
kan den magnetiske retning findes ved at sige 160 - 3 = 157°. Videre forestiller vi os at 
variationen i området er 2° vestlig (skrives 2°W). Vestlig variation er negativ, så variationen er 
-2. Den sande retning fås nu ved at tage det foregående tal i remsen (M=157) og trække 2 fra. 
Herved fås den sande retning (true) =157-2=155°. Altså: med en deviation på -3 og variation -2, 
vil en kompasvisning på 160° svare til en sand retning på 155°. Se herunder.

Nu er det sjældent man bruger remsen på den måde. Som regel har man slået en streg på et kort 
(svarende til T) og så skal der regnes baglæns for at finde den tilsvarende kompasvisning som 
der jo styres efter under flyvningen.

Vi prøver med et eksempel mere. På et kort har vi tegnet en ønsket sand retning på 45°. 
Variationen i området er 1°E (østlig), altså V=+1. Først findes den magnetiske retning: hvilket tal 
giver 46 når man lægger 1 til? Svaret er 45. En hurtig kontrol: M(45) + V(1) = T(46).

I Flight Simulator er deviationen 0, så kompasvisningen er sammenfaldende med magnetisk 
retning, altså skal der styres 45 grader på kompasset for at flyve efter sand retning på 46°.

Det virker måske lidt omstændeligt at skrive alt det op bare for at lægge nul og én til 45. Men i et 
virkeligt fly med deviationer på adskillige grader og i områder med store variationer kan det have 
betydelige konsekvenser at undlade korrigeringen eller måske få byttet rundt på fortegnene! 
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Navigation - Track og heading
Når flyvevejen er afsat på et flykort har vi det såkaldte track, forkortet T (track er engelsk og 
betyder spor). Track kaldes også for den beholdne kurs. Uden vind styres flyet efter track ved at 
pege næsen i samme retning. Den retning næsen har, kaldes for heading, forkortet H. Heading 
kaldes også for den styrede kurs.
Som vist på figuren herunder skal flyet 'holdes op mod vinden' for at flyve på track når vinden 
kommer ind fra siden. Tracket er lagt gennem punktet hvor vej og å krydser, samt forbi 
ejendommen nederst til højre. Hvis vi holdt samme heading som track, ville vinden hurtigt blæse 
os syd for track.

Som omtalt i afsnittet om variation og deviation, kan retninger enten opgives i forhold til 
geografisk nord eller til magnetisk nord. I forhold til geografisk nord kaldes de for true - eller 
sand nord - og magnetisk bare magnetic.

Retningen af et track i forhold til geografisk nord forkortes så TT (true track), mens track i forhold 
til magnetisk nord forkortes MT (magnetic track). MT bruges dog ikke meget.

Retningen af en heading i forhold til geografisk nord forkortes TH (true heading), i forhold til 
magnetisk nord MH (magnetic heading) og i forhold til kompasvisningen, CH (compas heading).

Nu kan vi snart kompensere et TT (stregen på kortet) for både variation, deviation og vind, for at 
få CH (kompasvisningen). Inden vi kigger nærmere på vindens indflydelse, kommer her et 
eksempel.

Vi flyver et TT på 270° (stik vest). Vinden kommer fra nord og flyets næse må derfor holdes op i 
vinden, vi siger 10°. Altså er TH = 280°. Variationen i området er 1°W (vestlig er negativ). 
Deviationen er 0 (som den fx er i Flight Simulator). Nu skal Kan-Døde-Mus-Virke-Triste bruges 
med den udregnede TH på 280: CH...0...MH...-1...280. MH må være 281° og CH det samme, 
fordi når vi regner den rigtige vej (venstre mod højre) fås 281...0...281...-1...280. Svaret på 
opgaven er derfor at for at følge true track TT=270, skal vi styre 281 på kompasset.

I næste afsnit ser vi på hvordan der korrigeres for vinden, dvs. hvordan forskellen mellem TT og 
TH udregnes.
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Navigation - Vindens indflydelse

Flyver man på et track som vist på figuren herunder med vinden ind fra venstre side, vil flyet 
drive ud syd for track såfremt heading holdes parallel med track. 

Vinklen mellem track og den stiplede linie kaldes for afdriften eller drift angle på engelsk. I det 
følgende vises en metode til at udregne en korrektion af heading så afdriften bliver 0, dvs. track 
følges.

Vinden har også en anden effekt på flyveren, nemlig at ændre på den fart flyet har over track. 
Flyves med en fart på 100 knob gennem luften, vil 10 knob modvind betyde at farten henover 
jorden kun er 90 knob. Var de 10 knob i ryggen, ville farten henover jorden være 110 knob. 
Farten gennem luften, true airspeed - TAS, er introduceret under Flyveskolens instrumentafsnit, 
men til navigationsformål i et lille propelfly er TAS omtrent det der aflæses på fartmåleren (men 
den holder ikke i højden og når der flyves hurtigt).

Farten henover jorden kaldes for ground speed og forkortes GS. I modvind er GS mindre end TAS 
og i medvind større. Det er altså GS der bestemmer hvor hurtigt man kommer fra A til B, dvs. GS 
skal bruges når flyvetiden skal bestemmes.

Eksempel: Vi skal fra A til B. Distancen er 200 nautiske mil. TT er 270. Vinden 30 knob i næsen. 
TAS er 130 knob. Hvor lang tid tager turen? GS er 130-30 = 100 knob. Flyvetiden er 200 nm delt 
med 100 knob = 2 timer. Hvor lang tid tager det den anden vej hvor vinden er i halen? GS er 
130+30 = 160 knob. Flyvetiden i medvind er 200/160 = 1,25 timer = 1t15m. Hvad med turen i 
vindstille vejr? GS = TAS = 130 knob. Flyvetiden 200/130 = 1,54 timer = 1t32m.

I den virkelige verden bestemmes vindes indflydelse på en af flere måder. Normalt bruges en 
flyvecomputer - især i planlægningen. Det er en avanceret regnestok, dvs. ikke elektrisk. Med et 
opgivet TT og en vind, tager det under et minut at udregne korrektionen og dermed TH (true 
heading), samt ground speed GS.

De fleste fly med autopilot vil selv kunne kompensere for vinden - sålænge autopiloten er koblet 
til.

Vindkorrektionen udmønter sig i en vinkel mellem track og heading. Denne vinkel kaldes 
vindkorrektionsvinklen - wind correction angle - eller bare WCA. Den regnes med fortegn som det 
også var tilfældet med variation og deviation. WCA med uret er positiv, mod uret negativ. TH = 
TT + WCA.

Vinden opgives altid som en retning (derfra hvor vinden kommer) og en vindstyrke (i knob). Der 
anvendes forkortelsen W/V (wind/velocity). W/V på 225/15 betyder altså at vindretningen er 225 
grader (fra sydvest) og styrken 15 knob.

Metoden som gennemgås her er baseret på trigonometri. Der skal bruges et stykke papir, en 
blyant, en linieal, en vinkelmåler (360 grader) og helst også en passer. Der skal konstrueres en 
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trekant med sider svarende til TT, TH og W/V. Længden af siderne svarer til GS, TAS og V. 
Orienteringen til TT, TH og W gradtallene. For at holde styr på hvad der er hvad, mærkes TH med 
én pil, TT med to pile og W/V med 3 pile.

Eksemplet herunder viser hvordan vindtrekanten konstrueres. TT er opgivet til 180°. TAS er 110 
knob. W/V er 100/20. Der benyttes målestoksforholdet 1 knob = 1 centimeter.

Først tegnes et liniestykke orienteret som TT, altså 180 grader. Længden er ligegyldig, men som 
udgangspunkt mindst TAS+V = 110+20 = 130, altså 13 cm.

Der afmærkes et punkt C hvorfra der udsættes en linie op mod vinden med længden V, altså 2 
cm.

Passeren strækkes til TAS (11 cm). Fra enden af vindlinien, mærket B, afsættes punktet A på den 
oprindelige TT linie. Det kan til nød istedet gøres med linealen.

Retningen af liniestykket AB angiver true heading, TH. Længden af AC er ground speed, GS. 
Vinklen mellem AB og AC er WCA.

Der måles GS = 10,5 cm svarende til 105 knob. WCA = 10°, eller -10° hvis fortegnet skal med. 
TH bliver således 170°. Det er den kurs flyet skal styre hvis TT på 180° ønskes fulgt. GS bruges 
som nævnt til at regne flyvetiden ud hvis distancen er kendt.

Er der variation i området og/eller deviation i flyet, må man gennem remsen om de døde og triste 
mus for at finde kompasvisningen.

Når man når frem til en flyveplads og får opgivet W/V, er det tit nødvendigt at udregne 
modvindskomponent og sidevindskomponent. Sidevindskomponenten fortæller hvor hurtigt flyet 
driver ud til siden hvis der ikke kompenseres under indflyvningen. For et lille propelfly kan 15 
knob sidevind gøre det temmelig krævende at lande.
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Modvindskomponenten giver et fingerpeg om hvor meget bane man skal bruge. Meget modvind 
gør landingsløbet (ground roll) mindre, hvilket er ønskeligt på korte baner.

Fremgangsmåden er som følger. Fra et punkt tegnes en lodret linie, der symboliserer banen. 
Vindens retning i forhold til banen bestemmes og afsættes ind mod udgangspunktet (nederst). 
Længden skal svare til vindstyrken. Der laves en retvinklet trekant. Den lodrette side er 
modvindskomponenten og den vandrette sidevinden.

På eksemplet herunder kommer vinden ind mod banen i en vinkel på 30°. Det ville fx være 
situationen hvis banen hed 21 (210°) og vinden kom fra 240°. Vindstyrken er 20 knob. Bruges 
målestoksforholdet 1 cm = 2 knob, skal længden af vindpilen være 10 cm. 
Sidevindskomponenten aflæses til 10 knob (5 cm på papiret). Modvindskomponenten aflæses til 
17 knob (8,7 cm på papiret).

Der kunne godt være brugt et målestoksforhold på 1 
cm = 1 knob. Ligesom for vindtrekantens 
vedkommende vælges målestoksforholdet så det 
passer til papiret.

Der findes en anden metode til at bestemme 
sidevind- og modvindskomponent. Den er 
baseret på en kompasrose. Hver cirkel i rosen (se 
herunder) svarer til 5 knob. Som eksempel er 
brugt bane og vind fra forrige eksempel. Først 
afsættes baneretningen (210°). Der tegnes en linie 
vinkelret på denne. Så skal vindretning og 
styrke afsættes, fx ved at afmærke en stiplet linie 
op mod vinden (240°) og afsætte vindstyrken 20 
knob (dvs. på den 4. cirkel).

Fra punktet nedfældes linier vinkelret på 
baneretningen og linien der krydser (punkterne 
markeret med rødt herunder). 
Sidevindskomponenten findes lige oveni første 
cirkel, dvs. 5 knob. Modvindskomponenten midt 
mellem 3. og 4. cirkel, altså cirka 17 knob.

Fordelen ved kompasrosen er at den kan bruges i 
cockpittet under flyvningen og i den virkelige verden 
vil den ofte findes i den driftsflyveplan man flyver 
rundt med. 
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Meteorologi 
Atmosfæren ligger som en tynd skal omkring Jorden. Grænsen til rummet er svær at angive, men 
over cirka 100 kilometer, kan rumfartøjer holde sig i bane uden konstant brug af energi. 
Rumfærgen og rumstationen kredser i små 400 kilometers højde. Her er det kun nødvendigt få 
gange om året at kompensere for atmosfærens modstand.
Set med flyvebriller er det den laveste del af atmosfæren som er interessant. Den del af 
atmosfæren, som strækker sig fra jordoverfladen og op til 10-12 km's højde (ved polerne noget 
højere), kaldes for troposfæren. Her er luften tæt nok til at der kan dannes vejr. Derover ligger 
stratosfæren der strækker op til ca. 50 km højde. Luften er herover stadig tæt nok til at fx 
meteoritter for det meste er brændt op inden de når ned i stratosfæren.

I troposfæren falder temperaturen ca. 0,65°C per 100 meter. Den når et lokalt minimum på ca. 
-56°C i 15-20 km højde, før den derover stiger den lidt igen. Ved jordoverfladen er der i 
"standardatmosfæren" 15°C - det varierer naturligvis meget med stedet, men jo højere man 
kommer op, jo mindre bliver afvigelsen fra standardatmosfæren. Trykket i troposfæren ændrer 
sig som vist i diagrammet herunder:

Normaltrykket ved jordoverfladen er 1013 hPa. Det laveste tryk målt i Danmark var 944 hPa (og 
det svarer altså til at man på en normal dag var i ca. 500 meters højde). Det højeste tryk blev 
målt samme sted (Skagen) en lille måned senere - her var trykket 1062 hPa (kilde: DMI).
I trykkabinen ombord på en rutemaskine opretholdes ca. 3/4 af normaltrykket. Det svarer til en 
højde på 6-8000 fod. For langt de fleste mennesker er det tilstrækkeligt, men for personer med 
svage lunger/svagt hjerte, kan det være et problem. Ved lavere tryk, svarende til ca. 10000 fods 
højde, vil kroppen ikke i fuldt omfang være i stand til at kompensere for det lavere iltindhold i 
luften. I 20000 fod er trykket faldet til under halvdelen af trykket ved jordoverfladen. Uden ilt, vil 
en person blive bevistløs på mindre end en halv time. I 30000 fod indtræder bevistløshed efter 
ganske få minutter

Lavtryk og højtryk 
Lavtryk findes i alle størrelser: fra det frontale lavtryk med en 
udstrækning på mange hundrede kilometre, til skypumpen med 
en diameter på få meter og opefter. Det frontale lavtryk 
dannes når en varm og en kold luftmasse mødes. Det lave tryk 
trækker ny luft ind og i den proces dannes ofte fronter. I 
bunden af lavtrykket blæser luften skråt ind mod 
lavtrykket, mens den i højden blæser rundt om lavtrykket, 
langs isobarerne. På tegningen her, er jordvinden vist i 
rødt, mens højdevinden er vist i blåt 
Omkring et højtryk er vindretningen modsat, dvs. med uret (på 
den nordlige halvkugle). Fronter omkring lavtrykket ligger som 
"spiralarme" udfra centeret. Fronterne kan have skysystemer med sig og herfra kan der falde 
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nedbør. Hele lavtrykssystemet bevæger sig, her i Danmark som regel fra vest mod øst, hvorfor 
vejret tit kommer fra vest. Passerer lavtrykket nordom landet, vil eventuelle fronter også trænge 
ind fra vest. Vinden starter da i sydlige retninger og drejer så i vest efterhånden som lavtrykket 
passerer.

I en front har isobarerne tendens til at "knække". Det udmønter sig i en vindrejning og det er en 
meget normal observation i Danmark. Bag fronten vil isobarerne på grund af "knækket", ligge 
tættere og det giver en højere vindstyrke. En koldfrontpassage her i landet er derfor kendetegnet 
ved at vinden bliver "frisk" efter regnvejret har passeret.

Når den kolde vestenvind erstatter mere varmt vejr efter en sådan frontpassage, bliver luften 
samtidig ustabil. Den kolde luft opvarmes af solen, stiger tilvejrs og danner cumulusskyer. Efter 
lang tids varme, er luften så ustabil efter koldfrontspassagen, at cumulusskyerne tit vokser til 
cumulunimbus (tordenskyer), også kaldet "CB'er". Det giver byger, evt. med torden. Vejret under 
en CB er et lille lokalt lavtryk. Det mærkes ved at den omgivende luft blæser ind og op under 
skyen. Omkring en kraftig CB kan vindstyrken blive frisk til hård og skyen nå op i over 10 
kilometers højde.

Fronter 
Skyer optræder sædvanligvis i forbindelse med fronter. Herunder ses et typisk skybillede i 
forbindelse med en koldfront. Snittet er ofte kun 50-100 km, længden kan være adskillige 
hundrede kilometre. 

Skyer optræder sædvanligvis i forbindelse med fronter. Herunder ses et typisk skybillede i 
forbindelse med en koldfront. Snittet er ofte kun 50-100 km, længden kan være adskillige 
hundrede kilometre. 
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Skyer

Skytype Karakter Billede 
Cirrus (ci)
Cirrocumulus (cc)
Cirrostratus (cs)

Høje skyer (18000-40000 
fod). Kan være et forvarsel 
om en front som nærmer 
sig. 

 
Altocumulus (ac)
Altostratus (as)

Mellemhøje skyer (8000-
18000 fod). Tegn på en 
front i nærheden. 

 
Stratocumulus (sc)
Stratus (st)

Lave skyer (0-8000 fod). 
Frontpassage, nedbør. 

 
Nimbostratus (ns)
Cumulus (cu)
Cumulonimbus (cb)

Skyer med lodret 
opbygning. cb'er er 
tordenskyer og dem flyver 
man ikke igennem. 

 

Billederne er bare et udpluk. Der findes ikke "standardskyer", så fx stratus kan se ud på mange 
måder. Cumulus er en meget foranderlig skytype. Den starter som en lille "tot" på himlen og 
udvikler sig så i løbet af 20-30 minutter til noget der ligner billedet herover. Hvis altså 
vejrsituationen er til det. Under særlige forhold kan cu vokse sig meget stor/høj og blive til en 
cumulonimbus (cb). Inde i en cb kan de lodrette vinde (op og ned) sagtens nå 20 m/s. De kan 
være meget farlige at gennemflyve. En tordenbyge om sommeren kommer ofte fra sådan en cb 
og den kaster også tit nedbør af sig (hagl og regn). 
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Motorer 
Opfindelsen af jetmotoren tilskrives englænderen Frank Whittle. Hans jetmotor - eller gasturbine 
- byggede dog på manges arbejde før ham. Gasturbinen producerede 1000 pund trykkraft og test 
på den startede i april 1937. Først i 1941 var motoren moden til flyvning. Den blev monteret på 
en Gloster E28 og fløj første gang den 15 maj 1941. Sideløbende med Whittles arbejde, 
arbejdede tyskerne Hans von Ohain og Max Hahn også på en gasturbine. Deres motor nåede i 
luften før Whittles, nemlig den 27 august 1939 på en Heinkel HeS-3b.
Gasturbinen virker ved at den energi som frigives når brændstoffet brænder i motoren, er stor 
nok til både at føde motoren med luft (gennem kompressoren) og til at producere trykkraft til 
fremdrift.

Skitsen herover viser hvordan energien fra brændstoffet fordeles i motoren. I en turbofan-motor, 
leverer fan-disken foran en relativt stor del af den samlede trykkraft (op til ca. 80%), mens selve 
jetstrømmen bagud spiller en mindre rolle.
Flymotorer baseret på gasturbinen falder i tre kategorier:

Turbojet - hovedparten af trykkraften leveres af den varme gas
Turbofan - hovedparten af trykkraften leveres af fandisken foran
Turboprop - trykkraften leveres af en propel

Komponenterne i en gasturbine er:

Indgangsåbningen (inlet duct) - hvorfra luften tages
Kompressoren - der komprimerer luften og sender den til forbrændingskammeret
Forbrændingskammeret - hvor brændstof forstøves og antændes
Turbinen - hvorfra energien i den varme gas tappes
Udgangsåbningen (exhaust duct) - hvor den varme gas forlader motoren

Jetmotoren som helhed indeholder desuden:

Brændstofsystem, der leder brændstof frem til 
forbrændingskammeret
Starter, som bruges til at aktivere motoren
Tænding, som bruges til at antænde brændstoffet
Kølesystem, der forhindrer den varme gas i at 
skade komponenter
Smøresystem, der holder lejer smurt

Formålet med indgangsåbningen er at forsyne 
motoren med så meget luft som muligt. 
Luftstrømmen der trænger ind via åbningen skal 
have en jævn tryk- og hastighedsfordeling set over 
tværsnittet for at minimere risikoen for stall 
og/eller vibrationer ved kompressor-bladene. 
Indgangsåbningen fremstilles af flyfabrikanten, så 
en motor kan godt have stall-problemer på ét fly, 
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men fungere problemfrit på et andet.
De aerodynamiske forhold omkring indgangsåbningen kan deles op i gnidningsmodstand 
(overfladeegenskaberne i indgangsåbningen), formmodstand (geometrien) og 
interferensmodstand (sammenføjning mellem åbningspartiet og de andre flykomponenter). 

Formålet med kompressoren er at levere luft under højt tryk til forbrændingskammeret. 
Først når brændstoffet antændes og går i forbindelse med luftens ilt, produceres energi. Jo 
mere ilt, jo mere brændstof kan omsættes. Kompressoren er enten af centrifugal type eller 
axial type, eventuelt en kombination. Den centrifugale kompressor tvinger luften ud mod 
periferien, mens axial kompressoren komprimerer i akslens retning. 
Centrifugalkompressoren er en mere simpel konstruktion og mere robust overfor 
fremmedlegemer end axialkompressoren. Derimod har sidstnævnte et bedre 
kompressionsforhold (op til ca. 25:1).

Axialkompressoren er den mest udbredte til flymotorer. Kompressoren består ofte af en 
lavtryk- og en højtrykdel. Hver del har flere skiver med kompressorblade, der er vinklet 
optimalt i forhold til luften. Over hver skive komprimeres luften ca. 20%. Således vil en 5-
trins kompressor komprimere luften 1,2^5 = 2,5 gange. Motorerne på Learjet 45 anvender 
en 4-trins axialkompressor til lavtryksdelen og en 1-trins centrifugalkompressor til 
højtryksdelen.

Kompressorbladende er reelt små vinger og de aerodynamiske egenskaber er vigtige. Hvis 
luften omkring et kompressorblad bliver turbulent, staller bladet. Hvis fx lufthastigheden 
ind mod et blad bliver for lille i forhold til bladets fart, kan stall indtræde. Ligeså hvis 
bladets fart bliver for stor i forhold til lufthastigheden.

Effektiviteten i kompressoren, dvs. luftens bevægelsesenergi i forhold til energien fra 
turbinen, er i omegnen af 90%. Tabene kommer fra bl.a. fra hvirvler som opstår ved 
spidsen af kompressorbladene.

Lavtrykskompressorens omdrejningstal kaldes for N1 og kan aflæses i flyets cockpit.

I forbrændingskammeret blandes luft og brændstof. Temperaturen kan i nogle motorer 
nå over 3000°C. Det kan ingen materialer holde til, så forbrændingskammeret er designet, 
så der langs væggene strømmer et relativt køligt luftlag. De fundamentale faktorer for en 
god forbrænding er: 1) tryk, 2) lufttemperatur (fra kompressoren), 3) luft/brændstof 
blandingsforhold, 4) luftstrømmens hastighed.

Turbinen sørger for at trække energi ud af den varme gas som skydes ud af 
forbrændingskammeret. Den energi bruges til at drive kompressoren. Omsætningen af 
energi kan i princippet foregå enten ved at ekspandere forbrændingsgasserne ind i 
turbinen hvorved gasserne hastighed bliver meget stor og kan udøve et stort tryk på 
turbinebladene eller ved at lede gasserne forbi kompressorbladene, der er formet som små 
vinger. Førstnævnte kaldes for en impulsturbine, mens den anden er reaktionsturbinen. I 
praksis anvendes en blanding af de to principper.

Turbinen indeholder ofte flere trin, således at trykket falder gradvist fra trin til trin. For at 
gasserne har de rigtige egenskaber inden de når turbinebladene, passeres først en dyse 
med statiske blade. Her sænkes trykket - og farten øges. Desuden er disse blade ofte 
kølede med luft direkte fra kompressoren, så også temperaturen sænkes inden 
forbrændingsgasserne når ind i turbinen.

Temperaturen i turbinen når op omkring 1000°C lige efter forbrændingskammeret, mens 
trykket falder drastisk allerede i dysen ind til turbinekammeret. Farten stiger kraftigt, 
hvilket netop er ønskeligt for at få mulighed for at tappe energi ud af gasserne. 
Omdrejningstallet kan nå op på over 60.000 rpm, men varierer meget fra motor til motor.
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I Learjet 45 måles temperaturen mellem høj- og lavtryksdelen af turbinen, inter-turbine 
temperature, ITT. Desuden måles omdrejningstallet, N2. De to tal kan aflæses i cockpittet.

Brændstofforbruget opgives som "specifikt brændstofforbrug" (SFC), dvs. 
brændstofmængde per trykkraft per time. Fx betyder et SFC på 0,5 lb/lbt/h, at motoren 
forbruger 0,5 pund brændstof per pund tryk-kraft per time. Er tryk-kraften 10.000 pund, 
svarer dét SFC til et forbrug på 5.000 pund brændstof i timen.

Startproceduren for en turbofan kan se således ud:

Gashåndtag i tomgangsposition
Brændstofventil lukket
Motorens hovedkontakt tændes
Start brændstofpumper og afvent tryk
Startmotor tændes og afvent olietryk stiger
Tænding og afvent kompressor-rotation
Brændstofventil åbnes
Afvent stabil tomgangsydelse
Startmotor slukkes
Tænding afbrydes

Der er typisk tre ting som kan gå galt under en motorstart: for meget brændstof og for lidt 
luft kan betyde at temperaturen bliver for høj; for svag eller kortvarig brug af startmotoren 
kan resultere i at jetmotoren ikke når op til tomgangsydelsen, men heller ikke går ud 
(false / hung start); manglende brændstof eller elektricitet kan forhindre starten i det hele 
taget.
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