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SVINGER I MEDVIND

Sikkerhets- og utdanningskomiteen

Motorflyseksjonen

Hei klubbflyger!
Som en del av NLF-crewet er du en viktig ressurs, og vi i Sikkerhets- og utdanningskomiteen
ønsker å gi deg et utvidet tilbud i form av lett tilgjengelig teoretisk og praktisk kunnskap.
Motorflyseksjonen i NLF lanserer S/U-Bulleteng nr 1 nå rett før jul i 2011. Dette er det første av
seks årlige utsendelser som vil komme ut mellom hver utgivelse av Flynytt, noe vi håper vil bidra til økt
innsikt, forståelse og ikke minst gi deg en trygghet ved økt kunnskap. Mange av de teorier som
ligger til grunn for avansert fysikk er kanskje avskrekkende og vanskelig for mange av oss. Allmennflyging skal være en kjekk fritidsaktivitet som kan læres og bedrives av dedikerte individer uten
krav om høyere utdannelse i vanskelig teori. Imidlertid er det en rekke fysiske lover som hele
tiden herjer med oss når vi er der oppe i det fri og utøver vår kjære hobby. En bedre forståelse
av hva som skjer, og hvorfor, kan hjelpe oss å ta de rette beslutninger i kritiske situasjoner. Vi i S/Ukomiteen har i samråd med skolesjefer og instruktører under årets skolesjefseminar kommet frem
til at denne formen for spredning av kunnskap både er kostnadseffektiv og gir deg som klubbflyger et
personlig dokument som du kan samle på i ditt eget system og studere når det passer.
Det første tema vi tar opp er «Sving inn i medvind». Artikkelen er skrevet av flykaptein Knut Lande,
tidligere jagerflyger, helikopterflyger og mangeårig skolesjef i Sola Flystasjon Flyklubb. Knut har
dessuten i flere år sittet i SHT og bidratt i sikkerhetsfora og konferanser i inn- og utland.
Vi håper at dere ikke lar noen formler og grafiske fremstillinger virke avskrekkende, da dette
temaet dessverre er et hvor selv mange yrkespiloter med mange år i cockpit ikke har fattet de
grunnleggende sammenhenger. Prøv å bruke litt tid i juleferien til virkelig å forstå hva Knut Lande
beskriver i artikkelen. Kanskje kan du ta en runde ut i romjulen og sende et papirfly mot vinden
og med vinden og tenke på hva du ser og hva som skjer! Det enkle er ofte det beste...

Vi vil med dette takke for god innsats i 2011, og ønsker dere alle en
Riktig God Jul og et Godt Nytt Flyår 2012!

for NLF motorflyseksjonen
Sikkerhets- og Utdanningskomiteen

Ola Lilloe-Olsen
Leder
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SVINGER I MEDVIND
Av Knut Lande
1. Innledning
Svinger i medvind og i lav høyde har forårsaket flyulykker helt siden flygingens barndom.
Dette fenomenet er fortsatt en årsaksfaktor, eller medvirkende faktor, i flyulykker med småfly
og helikopter. Det er derfor av stor betydning at dette emnet vies tilstrekkelig oppmerksomhet
innen teoretisk og praktisk flygeropplæring og innen etterutdanning av flygere, samt i
forbindelse med periodisk flygetrening (Proficiency Check, PC eller klubb PFT).
Min erfaring fra mer enn 50 år i norsk militær og sivil luftfart, derav ni år som
havariinspektør i Statens havarikommisjon for sivil luftfart (SHT), er at bedre teoretiske
kunnskaper blant flygere kan medvirke til bedre forståelse av praktiske aspekter ved
flygingen. En bedre forståelse av de fysiske og dynamiske forholdene som påvirker et
luftfartøys ytelse, stabilitet og kontroll vil bidra til å redusere sannsynligheten for ulykker.

Figur 1. Oversikt over amerikansk ulykkesfrekvens med menneskelige årsaksfaktorer.
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Figur 1 viser en oversikt over menneskelige årsaksfaktorer fra amerikansk allmennflyging i
perioden 1990-98. Jeg vil spesielt fremheve statistikken for ”skill based errors”. Grafen viser
at ca. 80 % av ulykkene i USA i den aktuelle tidsperioden var av kategorien menneskelige
feilhandlinger relatert til kunnskaper og ferdigheter. Det som er bekymringsfullt ved denne
statistikken er at den er konstant over tid. Basert på mine erfaringer som havariinspektør i
Statens Havarikommisjon for Transport (SHT) mener jeg at vi har tilsvarende forhold i Norge.
Selv om statistikken er over 10 år gammel har lite endret seg frem til i dag, verken i USA eller
i Norge.
Det er vanskelig å tilegne seg gode ferdigheter uten gode kunnskaper og således ha grunnlag
for å forstå årsak og virkning. Denne artikkelen inneholder noen få grunnleggende teoretiske
sammenhenger og er et forsøk på å knytte praktisk flyging til teoretisk fysikk. Teorien er
basert på PPL pensum i aerodynamikk som alle flygere skal kunne
2. Grunnleggende teori
Et fly som beveger seg i en luftmasse påvirkes av krefter relativt denne luftmassen, uavhengig
av luftmassens relative bevegelse i forhold til jorden. Tilsvarende blir forholdet for en båt som
seiler på sjøen. Båten beveger seg i forhold til vannmassen uavhengig av
vannmassens bevegelse (strøm) i forhold til jorden.
De aerodynamiske og hydrodynamiske krefter påvirker altså et legeme som følge av den
relative hastigheten av legemet i luft eller vann. Derav følger at når et fly skal akselerere eller
stige i en luftmasse som er i bevegelse, påvirkes flyet av krefter i forhold til luftmassen og
uavhengig av luftmassens bevegelse i forhold til jorden.
Når et fly flyr horisontalt med konstant hastighet er luft- og massekrefter i balanse:
W = m g = L = CL ! ! V"
T = D = CD ! ! V"

S
S

T-D = F = m a = 0

(1)
(2)
(3)

W = vekt, m = masse, g = tyngdens akselerasjon, L = løft, CL = løftkoeffisient,
! = luftens tetthet, V = sann flyhastighet, S = vingeareal,
T = trekkraft, D = luftmotstand, CD = motstandskoeffisient, a = akselerasjon
F = m a; kraft = masse x akselerasjon
Under disse forholdene er flyets kraftoverskudd = 0 = (T-D)/m = a (akselerasjon = 0)
For at flyet skal kunne akselerere horisontalt eller stige med konstant hastighet, må følgende
forhold tilfredsstilles: (T–D) = F = m a > 0.
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Fig. 2. Trekkraft og luftmotstand vs hastighet.
Figur 2 viser en forenklet fremstilling av kurver for ”thrust available” (T = trekkraft) og
”thrust required” (D = luftmotstand). Differansen mellom disse to kurvene utgjør uttrykket (TD) som kalles «excess thrust». Ved å multiplisere dette uttrykket med flyhastighet V, får vi (TD)V som kalles “excess power” (# power), og er det effektoverskuddet som brukes til
stigning eller horisontal akselerasjon ved konstant høyde.
Ved å dividere med W = vekt, får vi ”specific excess power” = Ps, som er et uttrykk for
stigehastighet, R/C, eller horisontal akselerasjon, a (hastighetsøkning).
R/C kan være positiv eller negativ (R/D).
Ps

/C = RT-D)V/W
=(

(4)

Av formelen (4) ser vi at ved å kontrollere “specific excess power” (Ps), eller med andre ord
(T-D), kan vi kontrollere stigehastighet i forhold til luftmassen (uavhengig av luftmassens
bevegelse i forhold til jorden). Trekkraften T kontrolleres med motor (throttle/RPM) og D vil
variere med hastigheten V.
Dersom T < D blir R/C negativ, altså R/D som kan skrives:
R/D

D-T)V/W
=(

(5)

Det som er viktig å huske av dette, er at alle aerodynamiske krefter er relatert til forholdene i
luftmassen som flyet flyr i. Det betyr at hastigheten (V) er sann flyhastighet i forhold til
luftmassen, og både trekkraft (T) og luftmotstand (D) er funksjon av blant annet luftmassens
tetthet !. Dette er en viktig forutsetning for den videre diskusjon om sving i medvind eller
”downwind turn”.
3. Teori omsatt til praktisk flyging
De fleste ulykker i forbindelse med ”downwind turn” inntreffer under stigende sving til
medvind etter avgang i sterk motvind, eller krapp sving fra motvind til medvind med lav
hastighet i lav høyde. Forholdet er da som beskrevet av formel (4) foran:
R/C = (T-D)V/W
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Effektoverskuddet (T-D)V er lavt og flyets hastighet V er lav (15-20 KIAS over
steilehastighet).

Figur 3. Stigevinkel ved forskjellige hastigheter (FAA Airplane Flying Handbook 2007).
Under stigning rett frem etter avgang med f.eks. 70 KIAS, og med en motvind på 30 kts og
kastevind, er flyets bakkehastighet 40 kts. Da flygeren starter sin sving mot medvind, øker
flyets bakkehastighet raskt til 100 kts. Med samme effektoverskudd (T-D)V, vil flyets
stigehastighet R/C være den samme; f.eks 500 ft/min, mens flyets bakkehastighet nå er mer
enn doblet (fra 40 til 100 kts). Dermed endres flyets stigevinkel raskt fra en relativ bratt
vinkel (tg " = 500/(40 x 6080)/60; " = 7°) like etter avgang i motvind, til en mindre
stigevinkel i svingen, og til under den halve stigevinkelen under flyging i medvind (tg " =
500/(100 x 6080)/60; " = 3°).
Figur 3 viser to fly som stiger etter avgang, det første med en hastighet for beste
stigehastighet (Vy), mens det andre holder en hastighet for beste stigevinkel (Vx). Vi ser at det
flyet som har den høyeste hastigheten (Vy), har den minste stigevinkelen.
På samme måte vil et fly som svinger fra motvind til medvind få en høyere bakkehastighet.
Med en høyere bakkehastighet og med bibehold av den samme stigning (R/C), vil
stigevinkelen i forhold til bakken minske.
Da flygeren er nær bakken vil han bli påvirket av synsinntrykket fra den økende
bakkehastigheten. Dette oppleves av flygeren som en subjektiv økning av flyhastigheten og
en reduksjon i stigehastigheten. Dersom flygeren nå ikke følger nøye med på sin
hastighetsmåler, kan han/hun ubevisst trekke flyets nese opp for å øke den tilsynelatende
reduserte stigningen. Resultatet kan bli at flyet starter en gjennomsynking eller i verste fall
steiler. Luftmotstand (D) øker som følge av øket ”indusert” motstand og (T-D) minsker, og
dermed minsker flyets effektoverskudd (Ps). Sagt på en annen måte resulterer en økning i
luftmotstand (D) i at differansen mellom ”power available og ”power required” minsker eller
blir negativ. Risikoen er størst i stigning etter avgang, men det er også mange eksempler på at
dette fenomenet er medvirkende til havarier av småfly og helikoptre under sving fra motvind
til medvind i lav høyde over bakken.
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Figur 4. Økende svingeradius med økende hastighet (FAA Airplane Flying Handbook 2007).
I en sving inn i medvind vil den økende bakkehastigheten også resultere i at flyets
svingeradius over bakken vil øke. Dette kan få flygeren til å krenge mer for å minske
svingeradiusen. Dersom flygeren ikke passer på sin indikerte hastighet kan flyet steile i
svingen. Ulykkesstatistikken inneholder mange tragiske eksempler på dette.
Figur 4 viser tre fly som svinger inn på finalen til en flyplass med forskjellige hastigheter. Vi
ser at det flyet som har høyest hastighet har den største svingeradiusen. Det er verdt å merke
seg at svingeradius øker med hastigheten i kvadrat 1 (V2). På samme måte blir det med et fly
som svinger fra motvind til medvind. Da vil bakkehastigheten øke i svingen og
svingeradiusen over bakken vil øke.
En annen effekt er at dersom vinden nær bakken er 20-40 kts, er det også mye kastevind.
Dette er en følge av mekanisk turbulens som forårsakes av jordoverflaten.
Kastevinder gir kortvarige endringer (”gust”) i relativ lufthastighet og retning (”wind shear”).
Selv om flyet beveger seg i forhold til luftmassen, vil slike kortvarige, lokale
hastighetsendringer ikke endre luftmassens generelle hastighet i forhold til jorden. Imidlertid
vil flyet bli påvirket av lokale vindkast som kan resultere i at flyets indikerte hastighet
plutselig kan reduseres når flyet får vinden inn bakfra. Dette er fordi flyet har en massetreghet
som ikke kan påvirkes like fort som for luftmassen. Et slikt vindkast kan være nok til å endre
indikert hastighet men ikke nok til å endre flyets momentum (P = mV) eller bevegelsesenergi
(E = ! mV2). Det samme forholdet kan vi se når vi flyr inn for landing i sterk motvind med
vindkast. Indikert hastighet kan fort variere +- 20 kts. Derfor har vi regelen at vi øker
finalehastigheten med halve ”gust” verdien.
Når denne effekten kommer i tillegg til effekten av endret stigevinkel er det lett å komme i en
farlig situasjon nær bakken. Dette fenomenet må oppleves før en innser hvor lett det er mulig
å komme i en slik situasjon. Selv meget erfarne flygere har opplevd dette.
1

R = V2/g$(n2-1) = V2/ g tg % der % = krengningsvinkel
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Det er mange eksempler fra tragiske flyulykker der store passasjerfly har havarert under
innflyging i kastevind med skiftende styrke og retning som følge av lokale tordenbyger. Dette
viser at plutselige endringer av vindforholdene («wind shear») kan overraske de mest erfarne
flykapteiner.
Forholdet er nøyaktig det samme for et helikopter som flyr med en indikert hastighet under ca
50 KIAS (selv om det kan stå stille i luften). Dette kommer av at helikoptre er hastighetsustabile ved lave hastigheter og flyhastigheten dropper raskt dersom en ikke passer
hastigheten i en sving. Dermed kan det utvikles en gjennomsynking som det kan være
vanskelig å stoppe i tide. Det har vært flere helikopterhavarier der erfarne helikopterflygere
har kommet i en slik situasjon.
Fenomenet ”downwind turn” er et reelt problem som alle flygere må lære å forstå teoretisk og
håndtere korrekt i praktisk flyging. Fenomenet inngår i pensum til PPL sertifikat, men blir for
lite påaktet, både i forbindelse med avgang og landing og ved svinger i lav høyde.
4. Oppsummering
”Downwind turn” fenomenet forårsakes og forsterkes av:
1. Når vinden er ”gusty”, vil flyhastighet (airspeed) bli påvirket av skjæreffekten
(”wind shear”). Kastevind og økende vindhastighet med høyden er de største
faremomentene under sving til medvind like etter avgang.
2. Sving til medvind i lav høyde gir flygeren inntrykk av større hastighet
(bakkehastighet) som kan resultere i at flygeren reduserer indikert hastighet.
3. Stigning i sterk motvind like etter avgang, etterfulgt av en sving til medvind, gir
flygeren en følelse av redusert stigehastighet ved at en bratt stigevinkel endres til
en slak stigevinkel og flygeren kan ubevisst komme til å heve nesa på flyet.
4. Sving til medvind resulterer i øket bakkehastighet og dermed øket svingeradius i
forhold til bakken. Dermed kan flygeren komme til å øke krengningen som
resulterer i redusert flyhastighet og øket steilehastighet.
5. Når en stiger i sterk motvind etter avgang kan vinden øke betraktelig bare etter et
par hundre fot stigning.
6. Krappe svinger (”steep turns”) i lav høyde utsetter fly og ombordværende for stor
risiko.
Disse risikomomentene må læres teoretisk under grunnutdanningen av flygere, repeteres ved
periodisk flygetrening, og fenomenet må demonstreres og oppleves for å få den fulle
forståelse av fenomenet og effekten på kontroll av flyet ved lave hastigheter og i lave høyder.
Havarier, både med motorfly, mikrofly og helikoptre der sving til medvind har vært en
årsaksfaktor, viser klart at dette er et fenomen som også erfarne flygere må ta alvorlig.

