En vejledning til SAS antagelse.

APAC I
Dag 1 Prøver.
Dag 2 samtale med psykolog.
Generelt kan jeg sige at du ikke skal tage det for mere end det er 8-)
Det er dog vigtigt at øve opgaverne omkring tal, raven og bogstaver.

Dag 1.
Flyvestilling, 60 opgaver, kort tid.
Ud fra et sæt af en ADI og et kompas skal du finde den rigtige
afbildning af et fly mellem 5 muligheder.
Matematik, 30 opgaver, god tid.
Algebraisk prioritet:

* : + - og husk at regne () ud først.

Potens: *
:

102 * 102 = 10(2+2) = 104
102 : 102 = 10(2-2) = 100 = 1

Brøker: *
:
+
-

tæller gange tæller og nævner gange nævner
gange over kryds, hvor det er dividenden der vendes
forlænge til ens nævner
forlænge til ens nævner

Cirkel

areal
= Π * r2
omkreds = 2Π * r

Trekant areal
= ½højde * grundlinie
Pythagaros a2 + b2 = c2
Aktuelle opgaver fra prøven:
B
c
a
C

b

A

37+26
54-38
1+4*3:2+4
2+3*(4:2)+4
3+(3*4):(2+4)
4/9 * 2/9
4/9 : 2/9
1/3 : 1/2
1/3 * 1/2

=__
=__
=__
=__
=__
=__
=__
=__
=__

Når følgende er givet så find C:
Givet
a b
a c
vinkel A

Find
c
b
Vinkel B

A
A
A
A
A
A
A

=
=
=
=
=
=
=

B + C
=__
B * C
=__
B * C * D
=__
1 : (B * C * D) =__
B : C
=__
(B + C) * D
=__
B + (C * D)
=__

Ravens test, 36 opgaver, rimelig tid.
Det er den gammelkendte, Matrices version II, lån bogen “Nye
hjernevridere” på biblioteket.
Det er en god ide at gennemgå de forskellige måder opgaven kan være
bygget op på. Øv dig på bogens eksempler.
Teknisk forståelse, 60 opgaver, fart på du.
Nogle eksempler er vedlagt som bilag 1.
Talrækker, ca. 30 opgaver, rimelig tid.
lån bogen “Nye O.S.V.”
Eks. fra opgaven:

Metode

Svar

2 4 8 14 22 __ __
1 3 2 6 5 __ 14 42 41
5 10 8 12 __ 12 8

+2,+4,+6,+8,+10,+12 32,44
3*,-1,3*,-1,etc.
15
+5,-2,+4,-3,+3,-4
9

Bogstavsrækker, ca. 20, rimelig tid.
lån bogen “Nye O.S.V.”
Skriv alfabetet op på et stykke ternet papir øverst og nummerér over
bogstaverne, jeg havde ikke specielt brug for nummereringen. Jeg brugte
i stedet at sætte et mærke for hvert bogstav i den formodede rækkefølge,
eller simpelthen fortløbende for hvert bogstav i serien, under alfabetet
for at analysere rækken, det gav altid mening.
Eks.:
ACEGI __ __
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
X
X
X
X
X
_
_
eller en lidt mere speciel:
ABCEFG __ __
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
X
X
X
X
X
X
Eks. Fra prøven (så vidt jeg husker):
ABCBDFCFIDH __ __

L E

AAXBBXCCXD

__ __

D X

DXCYBZ

__ __

A A

Test af simultankapacitet, 42 linier, fart på du men vær omhyggelig.
Denne kan, skal og bør øves !!
Brug et ark papir til at styre den linie du arbejder med ved at lægge
det på arket og rykke det ned én linie af gangen.
Der gives 2 karakterer, én for kvalitet og én for kvantitet.
Følgende tre regler er gældende:
1

Enkeltstående mellem to vokaler.
( lodret overstregning)

2

To sammenhængende bogstaver efter to sammenhængende bogstaver.
(vandret overstregning)

3

Ved gentagelse af et bogstav uanset ophold.
(lodret overstregning)

Ved fejl sættes en stiplet linie ved siden af eller under den forkerte
linie. Er der to linier skal det kunne ses i markeringen.
Danske synonymer, 30 opgaver, rimelig tid.
Der er tale om ord der kræver et rimeligt ordforråd, jeg kan huske
enkelte: teatralsk, perfid, unik, . Find selv ordene i dansk synonym
ordbog.
100 spørgsmål til professoren, rimelig tid.
Her er 100 spørgsmål hvor du skal tage hurtig stilling til et spørgsmål
ad gangen og svare ja, nej eller ved ikke. Her er det vigtigt at undgå
for mange ved ikke (= vægelsind !).
Engelsk, 10 spørgsmål, rimelig tid.
Her er 10 små historier, hvor du skal svare på et til teksten relateret
spørgsmål.
Til flyvningen relaterede spørgsmål, antal tja 25 tror jeg, 20 min.
Skal besvares på engelsk. Følgende er nogle af spørgsmålene:
Hvad er navnene på de to brødre der er krediteret for den første
motoriserede flyvning i USA ? (Orville og Wilbur Wright).
Hvad hedder den dansker der er krediteret for den første motoriserede
flyvning i Danmark ? (Ellehammer).
Hvad hed den første der gennemførte en nonstop soloflyvning fra New-York
til Paris ? (Charles Lindberg i “Spirit of St. Louis”).
Hvad hedder det første menneske der satte foden på månen ? (Neil
Armstrong).

Nævn fire SAS fly fra SAS Commuter eller SAS. (The SAS fleet consists of
163 aircraft: 14 Boeing 767s, 1 Boeing 747-200SF cargo, 63 MD-80s, 36
DC-9s, 6 MD-90s, 22 Fokker 50s, 19 Fokker F-28s and 2 SAAB 2000s).
Hvad har rumfarten betydet for flyvningen ?
Hvad er lydens hastighed ved jorden ? (331 m/s).
Hvad er MACH ?
Hvad er Mach 0.8 ?
Hvad er forskellen på en raket- og en jet-motor ? (raket: ingen
bevægelige dele, medbringer selv alt til forbrænding og kan fungere uden
for jordens atmosfære, find selv flere !)
Kan man flyve til månen i et jetfly ? hvorfor ? (svaret skal begrundes).
Hvad er turbulens ?
Hvor kan man flyve hurtigst, højt eller lavt ? hvorfor ? (svaret skal
begrundes).
Hvor har man den bedste brændstoføkonomi, højt eller lavt ? hvorfor ?
(svaret skal begrundes).
Hvilke teknologiske fremskridt inden for de sidste 10 år ville du
fremhæve ?
Social, 20 min.
Skal besvares på engelsk. Følgende er nogle af spørgsmålene:
Spørgsmål vedrørende inden- og udenrigspolitik inden for de sidste 8
dage. Der skal nævnes 2-3 af hver.
Kultur, forfattere du har læst for nylig, to forfattere der har betydet
noget inden for de sidste 10 år.
Hvad bør regeringen efter din mening tage fat på.
Nævn nogle fordele og ulemper ved sportsudøvelse for mænd og kvinder.
Teknologisk udvikling de seneste 10 år.
Family, 20 min.
Skal besvares på engelsk. Følgende er nogle af spørgsmålene:
Selvbiografi, 50 minutter.
Skal besvares på dansk. Det er tilladt at medbringe en selvbiografi, men
den skal skrives ind i det udleverede hæfte.
Følgende emner kan du tænke over dagen før:
1.Familie: opvækst, økonomiske forhold, forhold til din familie.
2.Skoletid: forhold til lærere og kammerater. Evt. skoleskift beskrives.
Afleverede du dine opgaver til tiden.
3.Efter skoletiden: erhvervs -uddannelse og -arbejde, tillidsjob,
forhold til kolleger og foresatte.

4.Eventuelle havarier eller hændelser.
5.Flyvning: uddannelse, type du har fløjet og tid på disse, tid i 2
pilot koncept, tid som kaptajn.
6.Hvorfor du søger SAS.

Dag 2.
Er dagen for samtalen med en psykolog, der har gennemgået dine
besvarelser og din selvbiografi. Det tager mellem én og én en halv time.
Det forløber som en ganske almindelig samtale hvor psykologen går lidt i
dybden med nogle af svarene fra opgaverne samt stillede uddybende
spørgsmål. Derefter er det tid til lidt praktisk psykologitesteri:
20 sætninger skal afsluttes, ingen tidspres.
Sætninger efter følgende opbygning skal gøres færdige:
Min mor ..
Min far ..
Jeg hader ..
Jeg kan godt midsunde ..
Jeg fortyder ..
Det bedste ..
Hjemme ..
Taltest/overblikstest.
talgrupper siges forfra og du gentager til du ikke kan huske rigtigt,
dernæst skal du gentage talrækken psykologen nævner bagfra. Kan med
fordel øves sammen med en hjælper.
Tappetest.
Psykologen bruger en blyant til at tappe en rytme som du flytter dine to
blyanter efter, en ad gangen på to ruter, hvor bilag 2 er et eksempel. I
medens du flytter blyanter stiller psykologen dig spørgsmål som skal
besvares uden at du må stoppe med at flytte dine blyanter i takt til
tapperiet, der i øvrigt øges i frekvens.
Følgende er de spørgsmål jeg fik:
Giv svaret på følgende regneopgaver:
25 * 25 =__
11 * 11 =__
9 * 9
=__
8 * 8
=__
7 * 7
=__
3 * 3
=__
2 * 2
=__
1 * 1
=__
0 * 0
=__
Stav forfra og bagfra:
dit navn
din hjemby
Roskilde
København
Frederikssund
Herefter gennemgik vi resultaterne af prøverne og jeg fik resultatet.

Bilag 1. Teknisk forståelse.
Eksemplerne er fra selve testen.
Hvor skal det trækkes mest?

50 Kg

50 Kg
A

B

Hvor er hastigheden størst?
A
B

Hvor sprøjter vandet mest?
B
A

Hvor sprøjter vandet mest?
Når du holder en ske under en vandhane (det er altså ret svært at tegne)
Hvor koger vandet først?
Ved havoverfladen eller på toppen af et bjerg.
Hvilken bro er stærkest?

A

B

Bilag 2.

APAC II
Simulatorprøven.

Vi mødte klokken 08:00, hvor der var en kort briefing af dagens
aktiviteter samt tildeling af tider. Hver kandidat skal deltage i to
sessioner, én som Pilot Not Flying (PNF) og derefter én som Pilot Flying
(PF). Hver session tager cirka 45-50 minutter. Det er ikke så slemt, men
jeg vil dog stresse at det kan betale sig at øve sig på procedurerne
evt. ved hjælp af en flysimulator på PC. Det havde jeg gjort og det
hjalp en del. Andre af de jeg var til prøve sammen med havde købt en
time i simulatoren. Følgende er de sider man modtager, samt de plates vi
fik udleveret. Jeg vil lige nævne at det ikke er sikkert at man skal
flyve ud af Billund, jeg har også hørt Stuttgart nævnt. Hver session
starter med at man får sin clearence fra ”ATC” og hver kandidat fik en
forskellig SID, ellers var det nøjagtig som beskrevet i det tilsendte
materiale. (siderne er scannet ind og kan ikke redigeres !)

Dette er den side jeg fik udleveret

Her er lidt retningslinier til simulatoren:

AIRBUS 300
FLYVESTILLING

BEMÆRKNING

T/O CLIMB
CLIMB OUT
LEVEL FLIGHT
LEVEL TURN
LEVEL TURN
DESCENDING TURN
CLIMBING TURN

30°
45°
30°
30°

SLOW DOWN, LEVEL
SLOW DOWN LEVEL
SLOW DOWN LEVEL

SPEED
KTS

POWER
(+/- 0,05EPR)

250
250
250
250
250
250
250

1,55
1,35
1,07
1,10
1,12
0,96
1,20

SLATS
FLAPS 8°
FLAPS 15°

220
200
160

IDLE (REDUCING)
IDLE (REDUCING)
IDLE (REDUCING)

4°
5°
5°

SLOW FLIGHT LEVEL
SLOW FLIGHT TURNS

FLAPS 15°
FLAPS 15°, BANK 15°

150
150

1,18 EPR
1,18 EPR

6°
7°

SLOW CLIMB
SLOW DESCENT

FLAPS 15°, BANK 0°, 1000 VVI
FLAPS 15°, BANK 0°, 1000 VVI

150
150

1,30 EPR
1,09 EPR

9°
5°

FINAL CONF. LEVEL

FLAPS 25°

135

1,02 EPR

2°

BELOW FL100
BANK
BANK
BANK & 1000 VVI
BANK & 1000 VVI

EPR (T/O)
EPR (CL)
EPR
EPR
EPR
EPR
EPR

PITCH

18°
8-10°
2,5°
3°
4°
1°
5°

NOTES:
1. Disse er hentet fra simulatoren, men bør betragtes som
retningsgivende. De skulle dog kunne give en rimelig god indikation
af, hvad du kan bruge som et godt udgangspunkt i de pågældende
flyvestillinger.
2. Tendens til pitch PIO ved attitude ændring i f.m. trim.
3. Kraftig nose up ved go-around.
4. Flaps overspeed (max 215 kias ved flaps 15°) ved go-around hvis power
ikke reduceres.
5. ATT bank indikation i top af Gyro.
6. ILS glideslope i siden og localizer i bunden af ADI.
7. Slow down er vanskeligt i descent, men det er jo ikke ulovligt at
reducere til 220 med henblik på at starte holding med 220 og så
reducere altitude i holding.
8. Pitch up ved anvendelse af speedbrake.
9. Pas på overkorrektion op finale i f.m. kursændring p.g.a. ILS og outof-fase med bank.

INTERVIEW
Så er det endelig blevet tid til interview og gruppeopgave.
Vi mødte klokken 09:00 og blev indledningsvis briefet af Hans Jørgen
Jensen om dagens forløb, samt lidt om SAS i går, i dag og i morgen.
Derefter skulle hver kandidat igennem to interviews af halvanden times
varighed.
Når alle var igennem dette var der klokken 15:30 en gruppe opgave, der
var 30 minutter til at løse. (Vi kunne ikke, jeg tror ikke det er
muligt; men de vil gerne se hvordan man arbejder sammen).
Der var i øvrigt en udmærket frokost klokken 12:30, men uvist af hvilke
årsager kunne jeg ikke spise igennem. ;-((
De to interview var rimelig ens, interviewerne havde en liste med
spørgsmål de fulgte. Dog vil jeg sige at den ene virkede som om han var
”the bad guy” han søgte hele tiden at provokere mig til at blive hidsig,
sagt på godt dansk ville han se om han kunne pisse mig af, lad ham ikke
påvirke dig ;-)) Det vigtigste er at svare åbent og ærligt.
God fornøjelse og forhåbentlig på gensyn i SAS
Med venlig hilsen
Wouldn’t You like to know !?

