
”The Downwind Turn”

Mange piloter har sterke 
meninger om dette med å 

svinge inn i medvind !

http://www.nlf.no/
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Å svinge inn i medvind med 
vitenskapelig glød!

 De som forstår seg på fysikk, og 
bare ser fysikken, vil påpeke at dette 
ikke er farlig. 

 aerodynamisk sett er jo dette 100 % 
korrekt, men det er flere ting en må 
forholde seg til når en er i lufta.
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”The Downwind Turn”

 Den største gruppen mener at dette 
er farlig fordi treghet fører til at du 
mister fart når du svinger inn i 
medvind

 Eller når du svinger inn i motvind vil 
flyet akselerere senere på grunn av 
tregheten  
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”The Downwind Turn”

 Denne forklaringen virker 
umiddelbart logisk, men den har en 
stor feil. 

 Groundspeed spiller altså ingen rolle 
her!



Dette er vind:

 Tenk deg at lufta du flyr i er i 
bevegelse. 

 Du flyr altså i en blokk med luft
 Men aerodynamikken vil være den 

samme som for ingen vind.



Turbulens og vindskjær har den største effekten, og 
er selve problematikken:

 Vi tenker oss at hele ”Blokken” av luft flyttes 
raskt rundt.

 I turbulens og vindskjær flyttes blokken raskt en 
vei og plutselig den andre veien. 

Da vil flyet og piloten ha alle slags problemer å slite 
med. 



Medvindssving i lav høyde!

 Poenget er at en sving inn i medvind 
i lav høyde faktisk er ekstremt farlig.

 Det er enda mer farlig hvis det er i 
en stigende sving - som det ofte er, 
fordi det normalt skjer like etter 
take-off. 

 Den største faren her er vindskjær 



Aerodynamisk

 En Boeing og en sommerfugl er altså 
begge upåvirket av en jevn vind.

 Men de har enormt ulike reaksjoner 
på variasjon i vindhastighet. 

Vi vil se nærmere på dette!



 Når flyet er i en ”blokk av luft” 
som forflytter seg, og som vi 
kaller vind, vil aerodynamikken 
være den samme som for ingen 
vind.



 Før vi setter i gang med konklusjoner
skal først se på de to forskjellige 
forklaringene –

 De som tror det er farlig fordi den 
plutselige medvind fører til tap av 
hastighet og løft, 

 og de som sier det ikke er farlig fordi 
løftet er en funksjon av flyhastighet, 
og ikke bakkehastighet.



 Poenget er at en sving inn i medvind 
i lav høyde faktisk er ekstremt farlig.

 Det er enda mer farlig hvis det er i 
en stigende sving - som det ofte er, 
fordi det normalt skjer like etter 
take-off. 

 Den største faren her er vindskjær 



For å finne ut hva som egentlig skjer, eller kan skje, i en sving inn i 
medvind i lav høyde, må en forholde deg til fire separate forhold: 

1. Grunnleggende aerodynamikk
2. Fysikk på skolenivå. (Om massetreghet 

mv.)
3. Forståelse for vindskjær forårsaket av 

friksjon 
4. Og illusjoner som kan lure  deg når du 

flyr nær bakken

Okkulte krefter får altså ingen plass i 
denne omgang! 



Fakta nr.1

 En sving inn i medvind er ikke farlig 
aerodynamisk sett, men mange 
andre forhold kan ha stor betydning 
under en slik manøver i lav høyde 



Fakta nr.2

 Fordi du flyr inn i medvind vil 
klatrevinkelen bli mindre.



Fakta nr.3

 Vindskjær er et alvorlig problem. 



Vær forberedt!

 Historien forteller oss at det heller er 
vindskjær, enn faktisk vind, som 
dreper.



Fakta nr.4

 Du mister klatreytelse i enhver sving



Fakta nr.5

 Selve grunnen til å svinge kan i seg 
selv være et problem!

(Hvorfor var det nødvendig med denne 
manøveren?)



Fakta nr.6

 Hvis du flyr i medvind kan det være 
vanskelig å beregne hvor stor plass 
du trenger for en unnamanøver. 



Faktiske forhold

 Rene fakta forklarer fysikken og 
aerodynamikken i problemet. 

Men vent - det er mer: 



3 mulige Illusjoner

 En sving inn i medvind forårsaker 
også mulige illusjoner  som kan 
skape problemer.

Vi ser litt nærmere på dette;



Illusjoner

1. Flyet ser ut til å skli inn i 
svingen.

2. Flyfarten synes å øke. 

3. Det er en tilsynelatende 
redusert stigehastighet



En oppsummering av farene

vi har gjennomgått så langt:

En sving inn i medvind har ingen 
teoretiske, aerodynamiske 
problemer, men en klatring fra lav 
høyde inn i medvind er farligere enn 
vi kanskje forestiller oss  



Oppsummering

 Den lave stigeraten reduserer muligheten 
til å klyve over hindringer. 

 Den kan også føre til at du trekker stikka 
tilbake og mister fart og løft.

 Den økte bakkehastigheten begrenser din 
evne til å vurdere å unngå hindringene.

 Det kan også lure deg til å redusere 
gasspådrag. Eller trekke stikka tilbake og 
miste fart og løft.



oppsummering
 Du kan bli dratt ned av fallvinder forårsaket av trær, åser 

eller bygninger.

 Vindskjær fører til tap av fart og løft og kan bidra til at du 
faktisk øker krengningen (bank) når du allerede er i trøbbel.

 Alle svinger forårsaker redusert evne til klatre.

 En tilsynelatende sideglidning kan få deg til å bruke for mye 
sideror og deretter motsatt balanseror og høyderor opp, noe 
som kan starte et spinn.

Da vet vi hva som kan skje! 


	”The Downwind Turn”
	Å svinge inn i medvind med vitenskapelig glød!
	”The Downwind Turn”
	”The Downwind Turn”
	Dette er vind:
	Slide Number 6
	Medvindssving i lav høyde!
	Aerodynamisk
	Slide Number 9
	�
	Slide Number 11
	�For å finne ut hva som egentlig skjer, eller kan skje, i en sving inn i medvind i lav høyde, må en forholde deg til fire separate forhold: �
	Fakta nr.1
	Fakta nr.2
	Fakta nr.3
	Vær forberedt!
	Fakta nr.4
	Fakta nr.5
	Fakta nr.6
	Faktiske forhold
	3 mulige Illusjoner
	Illusjoner
	En oppsummering av farene
	Oppsummering
	oppsummering

