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x. I Allrnänt

Försök att trimrna flygplanet f ör start, så att
det lättar från rnarken efter en obetydlig mjuk
dragning i hö.ldspaken. Lärnplig fart är 55
KIAS under normala förhållanden. Försök tiLl
för tidig lättning innebär att flygplanet får
snabbt försärnrade flygegenskaper vid ett ev.
rnotorstopp.

Vingklaffarna kan fällas ut i farter upp till 103
KIÅS. Belastningar och slitage minskar orn
klaffarna rnanövreras vid lägre farter.

c) En säkring som lösts ut, skatl för att hinna
kylas ner, tryckas in först efter Z - 5 min.

d) Kontrollera att radioapparater, belysning,
pitotrörsuppvärmning etc är frånslagna in-
nan motorn startas. Då undviks överbelast-
ning av el-systernet.

e) Blixtljus s k strobe lights skall släcka.s vid
taxning i närheten av andra flygptan och vid
flygning i die och rnoln, ernedan ljuset kan
ge förvillande synintryck. Ej heller skall
ljusen användas vid start, landning eller i
övrigt vid flygning nära rnarken.

f) Sidroderpedalerna hänger i ett rör sorrr mon-
terats tvärs flygkroppen under instrumentbrä-
dan. Förare skall informera sig orn konstruk-
tionens utseende. Placeras fötterna för högt
upp kan svårigheter uppstå vid rnanövrering
av roder och bromsar.
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g) På grund av vingtankarnas utformning kan
bränslet vid vissa rnanövrer lämna uiloppet q*

' följd, varvid temporärt rnotorstopp inträf.f.ar.
Därför skall följande rnanövrer undvikas:

'")TaxningundersvängföIjdavru1landestart.
b) Kaning och glidning under hOjdfOrtust sarnt .__r'

i övrigt onormala manövrer.
h) Start genorrl rundtagning av propel.lern rekorn-

rnenderas inte. Skulle detta ernellertid bli
nödvändigt skall rundtagningen ske av erfaren
person. Tändningsnyckeln skall ställas så att
endast vänster (LEFT) rnagnet är inkopplad
för att fOrhindra back-slag. Sätt tändnings-
nyckeln i läge 'rBoth'r så snart rnotorn har
s ta rtat.

i) Förare skatl före flygning ta del av inforrna-
tioner som lämnas i Notam, AIC, AIP och
MFL.

X. Z Flygegenskaper
Piper Aircraft ha introducerat en annan vinge på -]
Cherokeernodellerna rned bOrjan t974. Cherokee
Warrior var den första och den fOljs av flera, såsorn
Archer III och Arrow t977. Någon särskild inftygning
krävs inte för den sorn redanär influgenpå en viss typ r'.:.

i Cherokeeserien och önekar flyga rnotsvarande rneä-
den nya vingen. Det har därför ansett§ lämpligt att i
sarnrnandrag ge några synpunkter på skillnaderna
ynellan äldre Cherokeernodeller rned den raka vingen
och de senare vad avser flygegenskaper
Den nya vingen har något större spännvidd, c:a 1,5 m.
Yttre delarna har en annan vingprofil och är trapets-
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fo rm ad e. tHa"igerlorn,e rhåll s rnindr e tuftrno trstånd o c h
bättre skevröilörverkan, .vilket.kr:äver'etörrä flygkäns-
1a och mjukarä behandling av flygplanet. De vikiigaste
avvikelserna år: :

1 Skevroderverkarr ,är a,lrgjort effektivare i alla fart-
områden. Reäktionen snabbare i rollplanet. "Spak-
kraftern'a"'vid rollrörelser ökar mindre vid frrt-
ökning. farfokäingö.n sker'snabbäre',vid nossänkning.

Flyg mjii\a,1Q! Överbelasta inte vingaina gerrom att
.:.."

Känner Du,till värdet på max manöverfart, "A, dvs
den högsta, vid vilken fuila roderutslag-kan ges utan
att flygplanet överbelastas ? Vet Du att vA minskar
när flygvikten minskar ?

Fartförändringarna kommer fortare vid ändrad flyg-
attityd. For hog fart före sättning ger påtagligt läng-
re utflytnin§.. HåII rekornmenderade farter med stor
noggrannhet !

f'lygplanet tenderar att höja nosen något då vingklaff-
arna fäIls ut. Noshöjningen blir rnarkantare ju,högre
farten är.
Då fcirsta steget kiaff fäIls ut måste mottryc!<et. i spa-
ken ökas i takt med klaffutslaget, så'ätt ngsläget bi-
behåtls. Trimma därefter bor"t spaktrycket. fid ytt"r-
li.gare utfällrri1g av klaff kiävs' sorn regel ihgen trim-
nlng.

X 3 Fartm ätargradering
Piperflygplanen ar fr .p m' 1977 års rnodgller frlr-s.e da
med fartmätare., ,g,rader1{e ! klop^, Vid över§ån-q {r,ån
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att ha Ilugit de nyare årsrnodellerna tiII att flyga de
äldre modellerna skall man vara speciellt observant
beträffande fartvärdena vid start och landning. An-
vänds fartvärdena i knop på en milesmätare år ris-
ken stor föt stall.

Kontrollera att checklistans måttenhet överensstärn-
rner mcid fartmätarens !
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