DANSK SVÆVEFLYVER UNION
TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

PFT/S Teori 2012.
Forord.
Disse PFT- teori spørgsmål er lavet for at komme igennem en lille del af teorien bag svæveflyvning.
Endvidere kan en del af spørgsmålene bruges som et oplæg til en debat om holdninger, som er en vigtig del af flyvesikkerhed generelt. Således egner spørgsmålene sig bedst til at blive løst i grupper, men
individuelle besvarelser er også muligt. God fornøjelse og med ønsket om en god og sikker 2012 sæson.
Nedenstående vejroplysninger skal bruges i forbindelse med løsningen af nogle af spørgsmålene.
I nedenstående anvendes COIF som forkortelse af Copenhagen Information.

1.

METEOROLOGI

TAF-FT

EKBI

020740z 0209/0309 25012kt 9999 few045 becmg 0210/0212 29015kt 1500 ra
sct008 bkn020 ovc050=

TAF-FT

EKYT

020740z 0208/0308 22007kt 9999 sct030 tempo 0210/0214 2000 shsnra sct006
bkn015cb tempo 0216/0218 23012g25kt 1200 shsnra tsgs sct006
bkn012cb=

TAF-FC

EKRK

020740z 0208/0215 25015kt 9999 sct020 tempo 0211/0212 3000 -shrasn
sct015tcu=

METAR

EKBI

020750z 23007kt cavok 01/m00 q0991=

METAR

EKRK

020750z auto 24015kt 9999ndv few008/// bkn013/// bkn014/// 03/00 q0990=

SPECI

EKYT

020856z 27011kt 7000 -shgs sct025cb 02/m00 q0987=

2.

FORBEREDELSE.

1

Giv ud fra ovenstående TAF din vurdering af vejret og den forventede udvikling.

2

Hvordan kan du indhente yderligere vejroplysninger ?.

3

Hvilke betingelser med hensyn til starter, timer, PFT og lægeundersøgelse skal være opfyldte, for at du
må flyve som S-pilot eller Eneflyvnings pilot ?.

4

Under din planlægning af flyveturen kan du på kortet se at du skal passere nogle restriktionsområder og
muligvis flyve i Roskildes CTR og Skrydstrup’s TMA. Hvilke regler gælder for flyvning i disse ?.

5

Et af turens vendepunkter ligger i Tyskland. Hvilke udfordringer har du ved at benytte dette vendepunkt
og hvordan skal du forholde dig hvis det bliver nødvendigt at lande i Tyskland ?.

6

Hvilke papirer skal du som minimum medbringe på flyvningen ?.
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3.

-

START:

1

Nævn den maksimale tilladte længde på bevoksningen i hhv. start- og landingsområdet ?.

2

Hvem er ansvarlig for at wiren under en spilstart ikke falder ned til fare eller skade for personer eller
ejendom ?.

3

Hvor lang skal banen være for at den må bruges til flyveplads og hvilke regler er der til sikkerheds zoner
?.

4

Du har fyldt max vand i vingerne. Hvilken procedure vil du anvende, hvis du får en afbrudt start i 200 fods
højde ?.

5

Gør rede for hvordan du vil udfører dit cockpit check ?.

6

Gør rede for proceduren for afbrudt start i forskellige højder ?.

4.

FLYVNING:

1

Du ser et andet svævefly kredse i termikken ca. i samme højde, og ønsker at benytte samme termikboble. Hvordan vil du anflyve termikboblen ?.

2

Du lytter ind på Billund ATIS, som ikke nævner noget om ”tragten” – officielt kaldet ”Svæveflyvegennemflyvningsområdet”. Hvordan vil du forholde dig, når du vil gennem Billunds område mellem 3000 og 4000
fod ?.

3

Du bliver opmærksom på svæveflyveklubbens UL-fly, der kommer ude fra højre i en vinkel på 30 grader i
forhold til din kurs og i samme højde. Hvem har vigepligten, og hvordan vil du forholde dig ?.

4

Hvad skal være opfyldt for at medtage en passager ?.

5

Ved et uheld er du kommet til at flyve ind i kontrolzonen uden tilladelse. Hvordan skal du forholde dig ?.

6

Foran dig opdager du et motorfly som kommer direkte mod dig i samme højde. Hvad er reglerne for at
undgå et sammenstød ?.

7

Du har brug for et PFT, hvilke elementer indgår i et PFT og hvordan kan det udføres ?.

5.

LANDING:

1

Hvorfor og hvordan vil du udføre et landingscheck ?.

2

Hvilke regler gælder, hvis flyet efter en udelanding skal samles, men ikke flyve mere den pågældende
dag ?.

3

Du nærmer dig en offentlig flyveplads som operere under reglerne for TIZ. Hvordan vil du anflyve og
lande på flyvepladsen ?.

4

Under strækflyvningen med klubbens fly med turbo motor, er du kommet så langt ned at du overvejer at
lande ude, hvilke problemstillinger står du overfor mht motor, placering og landingsplads ?.
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5

Under finale til flyvepladsen opdager du et fly der ligger lavere end dig og som også er under landing.
Hvad skal du foretage dig ?.

6

Du har fløjet en del passager flyvninger i klubbens skolefly. På den sidste flyvning har du forregnet dig og
kan måske ikke nå ind på flyvepladsen. Under forsøget på at komme ind på flyvepladsen får højre vinge
fat i noget høj bevoksning, med et groundloop og hård landing til følge, din passager er kommet til skade
med hovedet og føler sig svimmel og utilpas, flyet har ikke fået synlige skader. Hvad skal du gøre ?.

6.

MYB/PDM

1

Du er på en længere strækflyvning, det er varmt, og du har ikke mere drikkevand. Hvad er tegnene på
dehydrering og hvad vil du gøre i sådan en situation ?.

2

Det at repetere ”afbrudt start” procedure i forbindelse med cockpitcheck (både selvstart/spilstart/flyslæb), hvordan påvirker det vores PDM ?.

3

Du har i gennem længere tid været udsat for et meget stort arbejdspres og har søvn mangel. På hvilken
måde kan det påvirke din beslutninger ?.

4

Hvor mange G kan man normalt tåle før bevistheden tabes ?.

5

Hvad kan der ske hvis du er i et spin i mere end 10-20 sek ?.

6

Hvilke anbefalinger eksisterer for lokal bedøvelse, ambulant narkose og vaccination ?.

7.

Motorsvæver TMG:

1

På en flyvning fra Jylland til Sjælland, er det beregnet, at flyve i en højde på mindst 3700 ft for at have
glideafstand til land. Hvilket flyveniveau (FL) skal flyves i når den styrede kurs er 115 grader ?.

2

Du nærmer dig Roskildes TMA med motor i gang. På kortet kan du se at området du skal ind i kaldes S4.
Hvad er fremgangsmåden for at komme ind i S4 for landing på Tølløse Svæveflyveplads ?.

3

Du har planlagt en flyvning fra Arnborg til Maribo i unionens nye Mofa, du har medtaget benzin som akkurat lige dækker forbruget til Maribo, den meteorologiske situation er således at der ligger en front linie
der strækker sig fra Bornholm til Thisted, nord for fronten er der vindstød til storm styrke og udbredt regn,
på skiftet fra COIF-W til COIF-E, bliver du gjort opmærksom på at Maribo er lukket pga et motorstævne,
under den efterfølgende landing beskadiges flyet og der indsendes en havarirapport. Hvilken straf kan du
risikere hvis TRS bliver opmærksom på din manglende undersøgelse af forholdene på Maribo flyveplads
før din start ?.

4

Hvad er reglerne for flyvning i luftrum klassificeret som C luftrum ?.

5

Du har indsendt flyveplan for en del af din flyvning til Aalborg Lufthavn, under flyvningen bliver du opmærksom på at sikringerne til radio og transponder er sprunget ud og springer ud hver gang du trykker
dem ind igen. Hvad skal du gøre ?.

6

På ICAO kortet kan du se områder markeret som EK R. Hvordan skal du forholde dig hvis du ønsker at
flyve gennem disse områder ?.
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8.

-

Instruktører:

Svarene kan findes i DSvU’s Unionshåndbog – UHB.
1

En pilot har været passiv i 6 år og har deponeret sit S-certifikat hos SLV. Hvad skal der til for at certifikatet kan genudstedes ?.

2

Hvilke krav er der for af bevare rettigheden til undervisning i:
Spilstart - Flyslæb - Selvstart ?.

3

Hvilke flyvemæssige krav er der til udøvelse af rettigheder som instruktør, HI ? FI ?

4

En aspirant har fået skrevet for A-11. Nævn hvilke ting der skal være opfyldt før aspiranten kan sendes
solo ?.

5

Hvordan kan norm B-6 udføres ?.

6

En elev har bestået alle fag i S-teoriprøven afholdt d. 1. april 2012. Han ønsker nu, at du skal indføre
dette i hans logbog. Hvor længe er prøven gyldig til ?.

9.

VHF spørgsmål:

Svarene kan findes i BL 6-08, BL 7-14 (med bilag) og/eller VFR Flight Guide – VFG
1

Hvis et certifikat som luftfartsradiotelefonist har en sprogniveaupåtegning på 4, hvor længe er det så
gyldigt ?.

2

Du er indehaver af et N-BEG, hvilken ret giver det dig ?.

3

Du ( OY-XAB ) bliver kaldt op fra COIF og bliver anmodet om en positions rapport, hvad skal din tilbage
melding indeholde ?.

4

I hvilke tilfælde er det tilladt at anvende udtrykket ”Cleared / Tilladt” ?.

5

Hvad er kravet for, at indehaveren af et certifikat som luftfartsradiotelefonist, kan bevare sin rettighed og
hvordan dokumenteres at kravet er opfyldt ?.

6

Hvad er prioritetsrækkefølgen af radiomeldinger ?.

7

Du ( OY-XGU ) ønsker at krydse Billund / Roskilde CTR fra A til B, hvad vil din anmodning indeholde ?.
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