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Oversikt
• Bakgrunn 

– Definisjoner
– sanseoppfattelse (Persepsjon)

• Typer desorientering med eksempler
– Visuelle illusjoner
– Illusjoner der balanseorganet har en hovedrolle

• Risikovurderinger

• Håndtering av Sanseillusjoner



Sanseillusjon

• Fysiske stimuli som konsekvent produserer feil i 
persepsjonen







Desorientering (”Vertigo”)

Feiloppfattelse av plassering, bevegelse eller 
stillingen til flyet eller piloten i forhold til 

jordens overflate og tyngdekraften



Forekomst

• Ca. 20% av militære flyulykker

• Sannsynligvis høyere i GA

• Muligens lavere i ”airline” ops

Data fra 2582 flygere i USAF og 753 flygere i RAF* viser:

Av 30 definerte illusjoner hadde flygere opplevd  dem i 10-92% av tilfellene*

*Matthews et al 2003,
Holmes et al 2003 RTO HFM-085



GA (Privatflyging)

Gilbert, B 2003



Armava Airlines 2.mai 2006*
The airplane crashed into the water on a go-
around; and all 113 aboard were killed (see
second box below). 

After the autopilot disconnected, the captain moved the
sidestick forward to decrease the pitch angle.

When the EGPWS warning sounded, the co-pilot said "Level off" and 
then, without telling the captain (as required), he made control
movements to his sidestick to level the airplane.

The first officer�fs inputs, without pressing the takeover pushbutton
and informing the captain that he was taking control of the sidestick, 
meant that the two pilot�fs control inputs were added and averaged. 
Result: the airplane descended when it should have been climbing.

This situation was remarkably similar to the August 2000 
crash at Bahrain of a Gulf Air A320 following a decision to go-
around after a failure to achieve runway centerline line-up. In this
case, too, the rapidly accelerating light plane (lighter because of
fuel burned in cruise flight) arced over in a nose-down pitch and 
was literally flown smack into the waters of the Persian Gulf, 
killing all 143 aboard.

Air accident digest, Nolan group, 25. July 2007*



Persepsjon

INPUT PROSESSERING OUTPUT



Sanseinntrykk fra 3 kilder

• Syn
• Balanse
• Hud-,ledd og muskelsanser

• hørsel



Sanseillusjoner kan forårsake 
desorientering

-noen klassiske eksempler



Visuelle illusjoner
•• Mangel på referanser (Mangel på referanser (whiteoutwhiteout o.l.)o.l.)



StørrelseskonstansStørrelseskonstans





Rullebane-oppfattelse



Rullebane - oppfattelse

• Binokulært syn hjelper lite>10m
• Størrelse og form på rullebanen det viktigste
• Størrelse på gjenstander omkring
• Bevegelse av omgivelsene (landing)
• Farge og form på omkringliggende terreng
• Forekomsten av tåke og dis



Illusjoner der balanseorganet 
har en hovedrolle



Balanseorganet i flyging



“Leans”

• Skyldes balanseorganets begrensede følsomhet
• Kan opptre ved rask korreksjon etter langsom krenging 

eller motsatt



Somatogravisk illusjon

Krefter ved Krefter ved aksellerasjonaksellerasjon

Reell resultantReell resultant

Opplevd resultantOpplevd resultant
uten visuell korreksjonuten visuell korreksjon
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Coriolis effekt

• Skyldes overstimulering av balanseorganet
• Opptrer ved rask hodebevegelse under skarp sving
• Symptomer er kraftig rotasjonsfølelse med nystagmus



Alternobar vertigo

• Skyldes ubalanse i utligning mellom ørene
• Opptrer ved raske trykkforandringer hos predisponerte 

personer
• Symptomer er svimmelhet, “alt går rundt”, med 

nystagmus.



Risiko - sanseillusjoner

• Omgivelsene
• Type operasjoner 
• Luftfartøy
• Besetning

– Mest antatte effekter
– Ikke vist fordel med to piloter, selv om en har antatt det
– Flere over 35 år rapporterer*

– Søvndeprivasjon viste ingen endring i forsøk*

*Previc et al. Aviat Space Env Med 2007 May: 78(5): 470-7



Råd 
Prosedyrebruk :
• Bruk instrumentene
• Begrens hodebevegelser
• Kommunisér

• Kjenn menneskelige begrensninger
• Natt/dårlig vær
• Alkohol
• Forkjølelse
• Mentale belastninger – søvn - blodsukker
• Arbeidsbelastning i cockpit



Q?
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