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FLYGPLANET TRIIUMAT FÖR PLANFLYKT,
KULAN CENTRERAD

MANUELL STYRNING

1 Svängratten neutral
2 Kurslåsningen urkopplad
3 Koppla in autokontrollen
Kursänd-ring sker rned svängratten. Fullt utslag ger
180- zoo baining.

AU TOMATST YRNING

Övergång från rnanuell styrning tiIl autornatstyrning
sker enligt följande:
1 Flygplanet flygs på rak kurs
2 Stäl1 kursindex på kursgyrot så att det överensstärn-

rner rned flygplanets kurs
3 Tryck in knappen för kurslåsning
Autokontrollen håller nu fLygplanet på instäIld kurs.
När ftygplanet skall svängas flyttas kursindextillöns-
kad kurs. Vid autornatstyrning är svängratten satt ur
funktion.
Felfunktion
Se kap. III Nödförfaranden.

§g 1§t.:lt"g_ry*ry v1g e Lin ås1| s k n
AutoControl III kan kornpletteras rned en navigerings-
del. När denna är inkopplad söker flygplanet upp en
inställd VOR-radial och följer denna rned korrektion
för vindavdrift. Detsamrna gäIler beträffande inflyg-
ning på ILS kurssändare.
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tr'ör navigeringsdelen tillkornmer två rnanöverrattar
av vilka den sorn visas i fig 3 används för,att koppla

OMNI. I OFF OMNI.2

Fig 3

in navigeringsdelen till endera av två navigerings-
radiornottagare i flyeplanet (OMNI 1 eller OMNi Z)
eller för att koppla ,.ir den helt (OFF).
Den andra rnanöverratten har fern lägen (,'Modes,,),
NAY, OMNI, HDG, LOC NORM och LOC REV. (fig +)
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Fig 4
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1 När läge HDG används är navigeringsdelen urkopp-
Iad
I läge OMNI uppsöker autokontrollen inställd VOR-
radial, fö1jer denna och kornpenserar för avdrift
I läge NAV oroas inte autokontrollen av VOR-fyrens
identifieringssignaler, varför kurshållningen blir
lugnare
Anrn. Ehuru såväl läge OMNI sorn NAV kan använ-

das rekornrnenderas I'OMNI, för VOR-navige-

I Iäge LOC NORM uppsöker och följer flygplanet
strålen från instälid ILS kurssändare sarnt korri-
gerar för vindavdrift
Läge LOC REV används i enlighet rned punkt 4 då
det är nödvändigt att korrigera bort ifrån kursin-
dikatorn på ornni- instrurnentet
OBS! Det är viktigt att kornpassen fungerar norrnalt

och att kursgyrot är inställt efter densarnrna.
Navige^ring sdelen kornpenserar då autornatiskt
för 15" vindavdrift åt endera sidan. SkulLe ex-
er4pelvis kursgyrot visa 90o och kornpassen
80" korrigqrar navigeringsdelen för vindav-
drift ^u z5o åt ena rrättet ä"n bara for 50 åt
det andra. Orn större upphåIlning än t50 er-
fordras kornpenseras detta genofir flyttning
av kursindex.
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Y9§:LqYE:I3g med AutoControl III

Fig 5

ANFLYGNING PÅ I.ÖRUTBE§TÄMD RADIAL
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Flyg rned autokontrollen inkopplad för automatisk
kurshål1ning

Väljarratten enl Fig 4 (',Mode,'-kontrollen) i lage
HDG (Autokontrollens navigeringssystern urkopp-
1at)

Kopp1a in avsedd navigeringsrnottagare tiII auto-
kontrollens navigeringsdel rned väljarratten
(rig r)
StälI in frekvensen för önskad VOR-fyr
Ställ in'önskad VOR-radial på VOR-instrurnentet
Ställ in kursgyrots kursvisare på sarnrna gradtal
som inställts på VOR- instrurnentet
Ställ Mode-kontrollen i läge ,,OMNI" eller ,,NAVil

Flygplanet kornrner nu att svänga till en kurs, sorrr
skär den^inställda kursen rned en vinkel ej översti-
gande 45". När flygplanet befinner sig på instälId
radial kornrner kursen autornatiskt att kornpenseras
så, att flygplanet följer denna radial rned kornpensa-
tion för ev. avdrift. Har flygplanet avdrift kornmer
kursvisaren på kursgyrot att inta ett läge vid sidan
orn gyrots kursindex- Skillnaden i gradtal är flyg-
planet s upphållnings vinkel.
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VOR-NAVIGERING
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Flygplanet flyger an rnot voR-fyren A rned-autokontroll-
en kopplad för radionavigering ttoi fyru., på radial O3Zo '
Nar {iygplanet passerar över fyren kornrner det att ving-
tippa ""ågt 

under några ögonblick sorn tecken på fyrpass-
,gä. Oa ir tid att ställa in VOR-instrurnentet och kurs-
glrots kursindex på 140o, so!1 är den nya utflygnings-
kor".t. Flygplanet svänger då vänster och söker upp
d.en nya ,.diale^ sarnt kompenserar för ev. avdrift. AIlt-
efteriorn flygplanet närrnar sig VOR-fyren B och korn-
rner utorn räakhåll för fyren A inkopptas frekvensen för
B och flygningen fortsätter på den nya fyren.

Har flygplanet två VOR-indikatorer ställs de in på var
sin fyr.- Då signalerna från VOR A blivit svaga ställs
ornkopplaren (f ig 3) orn till nästa rnottagare rned fyren
B instäIld.

r'Jlygg'ån1js4]Lo_cjl!gg1_Tl_t1"gple4 jrll_,ggt:trert:
f anEnine s systernet s kur s sända r e llg.glZqrl__--_r_L_---

Flygplanet reagerar rnycket snabbare än norrnalt när
navigeringsdelen är kopplad för instrurnentflygning -
"MODE"-kontrollen i läge "LOC NORM" eller "LOC
REV". Det är därför viktigt att den kopplas in på ett
avstånd av rninst I krn från banänden och får tillfälle
att i tid rätta in sig efter kurssändaren. Av stor be-
tydelse för funktionssättet är att inflygningen sker
rned norrnal inflygningsfart.
Flygplanet följer kursstrålen rned korrektion för ev.
vindavdrift när:

1 IL§-frekvensen är inkoPPlad

2 Kursgyrots kursindex inställts på inkursen tiII banan

3 MODE-kontrollen i läge "LOC NORM"
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Autokontrollen övervakar endast kurshållningen. Sjunk-
hastigheten regleras rnanuellt.
När den s, k. Middle Marker-fyren passeras skall
autopiloten kopplas ur och flygningen fortsätta rnanu-
ellt. MODE-kontrollen bör ställas i läge '|HDG" för
undvikande av oväntade korrektioner, orrr autokontroll-
en på nytt kopplas in under stigning efter rnisslyckad
inflygning.

lnjlygti"ållllr1§!rynåln:»ts3tt_{Seg"3_§t:Lsjin{11:s
IterLbscsl
När en ILS-frekvens är inkopplad. reagerar VOR-instru-
rnentets indikatoryisare helt oberoend.e av vilket grad-
ta1 sorn finns inställt på VOR-instrurnentet. Ind.ikator-
nålen gör utslag åt det hå1l flygplanet skall svängas
för att närrna sig förIängningen av banans centrurnlin-
je. Förhållandet är ornvänt vid inflygning efter back-
bearn.

1 Koppla in ILS-frekvensen
Z Stäl1 in kursgyrots kursindex på gradtalet för in-

flygning efter backbearn

3 Ställ MoDE-kontrollen i läge "LOC REV"
Flygplanet kornrner nu att följa kurssänd.arens bak-
åtriktade stråIe rned korrektion för ev. avdrift.
Eftersorn glidbanesändaren på rnarken inte sänder
för backbearn skall glidbanernottagaren i flygplanet
lärnnas utan avseende.


