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vel maar

Er is vaker over slepen geschreven,

in 'Thermiek' 1989.3 pag. 39 en in het

boek 'Veilig Zweefvliegen' pag. 56. Toch

leek het ons verstandig de kennis over de

gevaren die bij het slepen om een hoekje

kunnen loeren vanuit een wat gewijzigd

gezichtspunt weer eens door te nemen.

Slingshot

effect
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positie mee te klimmen, komt

vervolgens in het stijgen terecht en

kan dan naar boven doorschieten.

Dat is de reden waarom in het

buitenland -speciaal in bergachtig

gebied -veellaag gesleept wordt.

Het gevaar neemt ongeveer even-

redig af met de lengte van de sleep-

kabel; met een sleepkabel van 50

meter zitten we al veel beter.

Het sturen van bochten achter een

lange kabel is weliswaar wat moei-

lijker dan met een korte, maar is de

vermindering van het risico van een

'slingshot' ten volle waard!

Het optrekken van de staart van het

sleepvliegtuig door het zweefvlieg-

tuig heeft in het verleden een aantal

nare ongevallen veroorzaakt.

Wanneer men niet verhindert dat

de zweefkist steil achter de sleepkist

omhoog klimt leidt dit er al gauw

toe dat de laatste in een verticale

duik getrokken wordt, het w-

genaamde slingshot-effict: Het

belangrijkste daarbij is dat de be-

weging van de zweefkist naar boven

sterk versnellend is: die wordt als

het ware vanuit een slinger omhoog

geschoten. Dat kost veel energie:

de sleepkist wordt daardoor dan

ook nog zeer sterk afgeremd.

Naarmate de hoek tussen sleepkabel

en horizon toeneemt wordt het

systeem sleepkist-kabel-zweefvlieg-
tuig instabielek In zo'n geval kan

alleen voldoende hoogte de sleep-

vlieger nog redden.

Snel reageren

of ontkoppelen
Bij een sleepkabel van ruim 30 rn

werden hoeksnelheden gemeten van

meer dan 33° per seconde. Dat wil

zeggen dat een wat hoog achter de

sleepkist hangende zweefkist in drie

seconden boven de sleepkist terecht

gekomen is en die dan verticaal

trekt!Hierbij is dus een bliksem-

snelle correctie nodig. Helaas zijn

de meeste zweefvliegtuigen dan niet

in staat snel genoeg met de neus

naar beneden te gaan, zelfs met de

knuppel volledig naar voren.

Het hoogteroer is daarvoor meestal

te klein. Ontkoppelen dus, als het

breukstuk of de kabel al niet eerdet

bezwijkt.
Ook zéér ervaren vliegers is dit

overkomen. Dat kan in sterke

turbulentie, maar ook -als de sleep-

kist in daalwind terechtkomt én de

Sleepkist en kabel

enige referentie

Zeer belangrijk ook is dar als enige

referentie voor de positie van de
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Slepen veilig, maar toch...
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lijzijde van de vliegveldas en als ze

proberen dat te corrigeren schieten

ze weer door naar de andere kant.

Gevolg: een serie S-en, en meestal

niet alleen in het horiwntale vlak.

Door lichtjes naar links te slippen

wordt het probleem wat beheersbaar

en de kist blijft boven de baanas.

De slip is vrij sterk in het begin en

wordt geleidelijk verminderd. Met

lichte zweefvliegtuigen kan een iets

hogere positie aangehouden worden,
maximaal 1 rn boven de grond in

plaats van de gebruikelijke 0,5 tot

1 rn. Dat is veilig als één tip iets

laag gehouden wordt. En: als de

zaak uit de hand loopt: ook hier

weer: ontkoppelen! Oe hand hoort

tijdens de start bij of aan de knop

te zijn, maar dat wist je al).

Met zijwind

Maar dan een start met zijwind: je

ziet dat de slipstream nu veel verder

afgebogen wordt. Het kan zijn dat

de hele rechtervleugel er in zit en

dat vraagt om veel meer rolroer

om de kist recht te houden. Omdat

de vlieg- of rolsnelheid ten opzichte

van de zijwindcomponent laag is,

gebeurt er eerst niets. Maar dan

gaat de andere vleugelomlaag!

De gemiddelde leerling snapt daar

niks van: eerst drijven ze naar de

Slepen is een veilige methode om

een zweefkist op hoogte te brengen:

de vlieger moet echter gedurende

de sleep steeds zeer attent blijven om

de hierboven geschetste toestanden te

voorkomen!

Lubos Hodan, Bruno Zijp,

Commissie Instructie en Veiligheid

DWARF POWERED GLIDERS
MOTORZWEEFVLIEGSCHOOL
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Motorzweven

vanaf f 125,- per uur
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DWARF reeds de beste,

en alwéér groter

Geregistreerde opleidingsinstelling
voor RPL + TMG-raiting

Onze vloot van zes SCHEIBE SF 25's
staat voor u klaar voor lessen of voor verhuur.

Zeven dagen in de week.
Vanaf vliegveld Hilversum.

rel. kantoor vliegveld Hilversum: 035-5772120, tevens fax
Mobile: 06-53680627 -Telefoon privé: 035-6934265

http:/ /fly. to/dwarfweb
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Meer weten?

Er is gebruikt gemaakt van

de volgende publicaties:

.Starer: 'Lateral rug Upsets'

(S&G)

.Scull: 'Aerotowing Accidents

and their Prevention' (S&G)

.johnson: 'rail Stall while rowing'

(Soaring)

.Stich/Oolbekkink: 'Veiligheid en

Vliegeigenschappen' (rh 82/1 )

.Gibson: 'A Look at Aerotowing'

(S&G)

.Scull: 'A further Look at

Aerotowing' (S&G)


