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Teorikurs mikrofly

Instrumenter og utstyr

Instrumenter og utstyr i mikrofly

• Flight instrumenter

• Motorinstrumenter

• Navigasjonsinstrumenter

• Andre instrumenter

• Nødvendig utstyr

Flight-Instrumenter
For å kunne fly, må vi ha en rimelig oversikt over relevante parametere.

Påbudt for mikrofly:

• Airspeed

• Høydemåler

• Kompass

• Kule (påbudt i 
skolefly)

Ikke påbudt:

• Verikalspeed

• Kunstig horisont

• Gyro

• Turn indikator
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Flight-Instrumenter

Høydemåler

Vertikalspeed

Slip indikator

Airspeed

Kompass

Luftens egenskaper
Fra fysikkpensum på ungdomskolen husker vi at luft er en gassblanding 
med visse egenskaper. 

• Lar seg komprimere

• Egenvekt på ca 1.3kg/m3

• Utvider seg med økende temperatur

• Yter friksjon ved bevegelse

• Friksjon luftmolekylene i mellom

Atmosfærens oppbygging
Luften påvirkes av gravitasjonen og presses mot jordens 
sentrum 

På overflaten presser hele atmosfærens vekt ned på oss

Med økende høyde:

• Større avstand mellom luftmolekylene (lavere trykk)

• Mindre luftmotstand

• Mindre løft

• Propellen får dårligere "tak"

• Luften yter mindre friksjon på flyet 

• Motoren får mindre oksygen og yter mindre
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Trykkpåvirkning
Luften påvirkes av 
gravitasjonen og presses mot 
jordens sentrum, men 
påvirkningen er lik i fra alle 
retninger (om legemet står 
stille)

Luftens friksjon
Luftens friksjon ved et legeme i 
bevegelse, er den viktigste 
kraften vi utnytter ved flyging

Luftbevegelsen skaper overtrykk 
på fremsiden, og undertrykk på 
bakside av et legeme som 
obstruerer luftstrømmen

Hvilke instrumenter trenger vi?

For å fly trygt, må vi i hovedsak vite

• Hvor fort vi flyr (airspeed)

• Hvor høyt vi flyr (Trykkhøyde)

• Hvilken retning vi flyr (kompass)
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Utvendige sensorer
For at instrumentene skal gjøre jobben sin, må de 
tilføres måleparameterene på en slik måte at de 
ikke forringes av flyet (flykroppen, cockpit etc). 

• Pitot rør 

• Pitot static

• Temperatur

Pitot rør
Pitotrøret står i luftstrømmen under 
eller foran flyet og fanger opp en 
luftstrøm proposjonal med 
lufthastighet

Skaper et trykk i en slange som går 
inn til dashbodet 

Pitot rør
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Pitot static
Pitot static er porten for et 
referansetrykk som skal være 
uforandret om airspeed eller attiture 
(roll, pitch eller Yaw) endrer seg 
(baksidetrykk)

• Integrert i Pitot rør

• Egen static port på skrog

Pitot static
Pitot static er porten for et 

referansetrykk som skal være 

uforandret om airspeed eller 

attiture (roll, pitch eller Yaw) 

endrer seg (baksidetrykk)

Pitot system
Rørsystemet forbinder Pitot-

røret og static port(er) med 

instrumentene
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Pitot system
Rørsystemet forbinder Pitot-

røret og static port(er) med 

instrumentene

Airspeed
Det aller viktigste parameteret 
for flyving.  

Det er farten vi lever av

• Fart indikeres noenlunde riktig 
uansett høyde 

• Tilkobles både Pitot og pitot
static
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Airspeed
Det aller viktigste parameteret
for flyving.  Det er farten vi lever 
av

Fart indikeres noenlunde riktig 
uansett høyde 

Tilkobles både Pitot og pitot
static

Airspeed

Rød strek – VNE 

(skal aldri overskrides)

Gult – Caution Area

Ikke tillatt med store 

stikkeutslag, 

Reduser ut av gult område 

ved turbulens

(belastningsbegrensninger)

Grønt område – Operative Area 

ned til stallspeed uten flaps

Hvitt – Flaps

Fra høyeste tillatte speed 

med flaps, ned til stallspeed 

med flaps
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Hvitt – Flaps

Fra høyeste tillatte speed 

med flaps, ned til stallspeed 

med flaps

Grønt område – Operative Area 

ned til stallspeed uten flaps

Gult – Caution Area

Ikke tillatt med store 

stikkeutslag, 

Reduser ut av gult område 

ved turbulens

(belastningsbegrensninger)

Rød strek – VNE 

(skal aldri overskrides)
VNE  Never Exceed

VNO Maximum structural cruise

VFE   Max Flaps

VS1   Stall speed med flaps inne

VSO   Stall speed med flaps

Høydemåler
I flysammenheng opererer vi med to typer 
høydemåling

• Trykkhøyde

• Sann høyde (f.eks GPS eller kjent 
bakkehøyde)

Trykkhøyde vil ofte avvike fra sann høyde, 
men det gjør ikke noe. Hovedsaken er at alle 
pilotene gjør dette likt og da flyr med 
identisk feilvisning (mer om dette i andre fag)

Høydemåler
• Tilkobles Pitot Static

• Trykkhøyde måles fra havoverflaten (QNH)

• Operativ høyde angis ofte over terreng (QFE)

• Trykkhøydemåler må justeres for lufttrykk 
QNH)

• Stilles om til standardatmosfære når vi flyr på 
Flight Level
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Høydemåler
Lufttrykket måles ved at en 
messingkapsel utvider seg 
når lufttrykket endres.

Bevegelsen overføres til 
viserne bak glasset

Mekanismen for 
barometersetting lager 
offset for høydemålingen

Høydemåler
Lufttrykket måles ved at en 
messingkapsel utvider seg når 
lufttrykket endres.

Bevegelsen overføres til viserne bak 
glasset

Mekanismen for barometersetting 
lager offset for høydemålingen

Vertikalhastighet
Stiger vi? – Nei tvert i mot vi synker

• Viser vertikalhastighet i + eller – fot/min

• Egentlig en forenklet høydemåler med 
forsinkelse som går tilbake til 0 basert på tid. 

• Viser begynnende endringer med en gang, men 
har litt treghet for ved utflating (det tar tid før 
viseren roer seg).
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Vertikalhastighet

Kompass
Alle mikrofly skal ha et 
magnetkompass

• Påvirkes av metall i flyet

• Aksellerasjonsfeil på Ø/V 
kurs

• Svingefeil på N/S kurs

Slipp indikator (kule)
Et enkelt " buet vater" som 
viser om du flyr koordinert. 

• Samspillet mellom stikke og 
pedaler er meget viktig

• Påbudt for skolefly
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Retningsgyro
Motorfly har ofte et gyrokompass i tillegg 
til magnetkompasset. 

• I motsetning til magnetkompasset, er 
gyroen meget presis i sving

• Driver i forhold til sant nord. Må justeres 
mot magnetkompasset med jevne 
mellomrom mens en flyr "straight & 
level" eller er på bakken.

Turn indikator
Turn indikator viser kursendring 
i forhold til tid på samme måte 
som vertikalspeed viser 
høydeendring i forhold til tid. 

Disse instrumentene er til god 
hjelp under instrumentforhold, 
og ikke vanlige på mikrofly

Kunstig Horisont
Inneholder et gyroskop som er 
opphengt i to akser

Gir deg roll og pitch, men ikke heading

• Fines sjelden på mikrofly som 
frittstående instrument, men er 
vanlig i glasscockpit

• Forskjell på "ekte" og "simulert" 
horisont
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Kunstig Horisont

GPS og navigasjonsløsninger
GPS er en egen sensor som gir følgende data

• Posisjon (LAT/LON)

• Fart (SOG – Ikke airspeed)

• Høyde over havet (ikke trykkhøyde)

Antenne må se satelittene 

• Utvendig antenne

• På dashbord

• Inne i cocpit

Mange ulike løsninger

• Fastmontert i flyet

• Håndholdt

• Ipad/Iphone

Strøm

• Fra flyet

• Batteridrevet

• Nødstrømsløsninger

GPS og navigasjonsløsninger
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Fastmontert GPS

Fastmontert GPS

Nettbrett
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Glasscockpit
Dataskjerm med integrerte instrumenter

• Flightinstrumenter

• GPS

• Navigasjonsinstrumenter

• Elektronisk kart

• Syntetisk syn (terrengprofil i 3D)

• Motorinstrumenter 

De påbudte flightinstrumenter skal finnes i tillegg

Reservestrøm er anbefalt

Glasscockpit

Motorinstrumenter
• Turtall

• Oljetrykk og temperatur

• Sylinderhodetemperatur

• Eksostemperatur

• Bensintrykk

• Forgassertemperatur
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Turteller
• Mekanisk (svært lite brukt på 

mikro)

• Elektronisk pulsteller
– Sensor på Svinghjul

– Puls fra tenningsanlegg (P-
ledning)

– Puls fra Ladekrets

– Fra elektronisk motorstyring

Turteller 

Turteller
• Mekanisk (svært lite brukt 

på mikro)

• Elektronisk pulsteller
– Sensor på Svinghjul

– Puls fra tenningsanlegg (P-
ledning)

– Puls fra Ladekrets
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Turteller
• Mekanisk (svært lite brukt 

på mikro)

• Elektronisk pulsteller
– Sensor på Svinghjul

– Puls fra tenningsanlegg (P-
ledning)

– Puls fra Ladekrets

Mekanisk manometer

• Helt mekanisk 

– Enkelt

• Trykkrør helt til 

dashbord

– Fare for lekkasje

Mekanisk manometer

• Bourdon rør 

(Buet messingrør 

som) ¨strekker 

seg¨ ved økende 

trykk. 
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Mekanisk manometer

• Bourdon rør 

(Buet messingrør 

som) ¨strekker 

seg¨ ved økende 

trykk. 

Elektrisk trykkmåler
• Ledninger fra 

sensor til 
instrument på 
dashbord

• Avhengig av 
strøm

Elektrisk trykkmåler
• Sensor på motorblokk

– Utsatt for slitasje ved 
trykkvariasjoner

– Mekanisk membran 
som kan ryke

• Oljelekkasje fra 
sensorhuset
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Elektrisk trykkmåler

Temperatur olje/vann
• Elektrisk (resistiv)

• Damptrykk

• Alkohol/kvikksølv

Temperatur olje/vann
• Elektrisk (resistiv)

• Damptrykk

• Alkohol/kvikksølv
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Temperatur olje/vann
• Elektrisk (resistiv)

• Damptrykk

• Alkohol/kvikksølv

Termocuple sensor
Sylinderhode temp (CHT)

• Normalt en ring som sitter rundt 
tennpluggen koblet til en bi-mentall
sensor

Eksos temp (EGT)

• Inni eksosrør

• Fungerer uten strøm

• Ikke tilkoblet resten av anlegget

Termocuple sensor
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Termocuple sensor

Elektroniske motorinstrumenter
Skjermbasert Instrumentpanel hvor mange 
sensorer kan kobles til en eller flere skjermer

• Mange utgaver

• Krever trening og opplæring

• Ofte strømkrevende

• Krever flightinstrumenter ved siden av

• Separat eller integrert med 
Flight/Navigasjon

Glasscocpit/EMS
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Elektroniske motorinstrumenter

Sensorer er somregel koblet til en interface boks

Tankmåler
Ulike løsninger

• Elektrisk instrument

• Intergrert i EMS (glasscocpit)

• Avlesning direkte på tank

• Instrument med mekanisk 
viser

• Enkelt stigerør

Tankmåler

Integrert i glasscocpit eller 

EMS
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Tankmåler

• Direkteavlesning på 

tank

• Stigerør i cockpit

Tankmåler

Mekanisk instrument

• Enkelt

• Trenger ikke strøm

• Armen kan henge seg opp

Tanksensor


