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Hurtigere afvikling af GPS
flyvningerne i 2021
Forsøg på hurtigere opsætning

Her i 2021 vil der blive gjort et forsøg på en kontinuerlig opsætning af GPSflyvningerne som det skrider fremad, og det lyder nemt men er det nu det?
Vi ved alle at flyvningerne kan blive udsat og sådan er det bare, men er GPSringen sat til lørdag morgen og flyvningen bliver om søndagen, sidder duen
med sin ring i kurven og det viser som sagt intet. Der kan også ske det, at
den due der har GPS-ringen ikke gør det særligt godt af forskellige grunde.
Der kan også være tekniske årsager såsom at GPS-ringen ikke fanger
satellitten godt nok men forsøger flere gange i rap, hvilket bruger meget
strøm, der således ikke rækker til turen.

Ny version 4 Skyleader

Det er så heldigt at jeg har fået fat i en ny model af Skyleader kaldt version
4. Denne version er meget lig den gamle, men er lidt smallere og vejer kun 6
gram og til sammenligning vejer en E-ring 4 gram. Det er håbet at disse lidt
lettere og smallere ringe, vil være bedre på mellemdistancerne og også på
de længere afstande. Forsøget vil i hvert fald blive gjort og det er det
vigtigste.
Der skal her også gøres opmærksom på, at jeg ikke selv sætter GPS-ringene
på duerne ved pakkelinjerne i Brevduehuset i Hjørring. Dette gøres på
udmærket vis af dem der pakker duerne - og tak for det!
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Vamdrup 24. maj

Ved denne hurtigste due, går det stærkt efter slip med 1770 mpm
(106km/t) efter 10 minutter og hastigheden holdes rimeligt højt. Efter ½
time drejer duen af mod NØ, men efter en halv time drejes atter stik nord.
Ser vi på radarbilledet er det nok en let byge der tvinger duerne rundt.
Resten af ruten går med hastighed af 1700/1850 mpm. Man kan så ærgre
sig over at duen absolut skal ind over Hjørring, men duer er jo flokdyr.
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Den anden due med GPS på, ser ud til at gå mere mod vest, og om det er på
grund af de lette byger kan nok være. Hastighederne på denne due er det
samme som før med 1700/1800 mpm. men nord for Herning sættes
farten op over de 1900 mpm (115 km/t). Men hvorom alt er vil den mere
vestlige rute give en sener ankomst, men det drejer sig faktisk kun om 11
minutter!
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På dette radarbillede ses de lettere byger under flyvningen. De flokke af
duer der vælger den rigtige rute gennem disse lette byger vi vinde.

Download Vamdrup 24. maj:
Vinden er jævn sydøst

https://skyleader.com.tw/share/20210607w8YGIF
https://skyleader.com.tw/share/20210607trdZge
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Haderslev 29. maj

Vinden denne dag er let fra vest, men alligevel går duen 4140 A mod
nordvest, hvilket kan undre - og dog! Der vil efter flyvningerne Haderslev
og Rendsborg, blive en analyse af hvorfor hjemkomster er spredte. Efter
Herning retter duen op mod nordøst i den rigtige rute.

Download Haderslev 29. maj:

Vinden er let fra vest

https://skyleader.com.tw/share/20210602u93QyO
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Rendsborg 29. maj

Denne flyvedag blev en dag med spredte hjemkomster, og det blev det også
for denne due med GPS. En trøst er det dog at hannen 4136 blev nummer
30 i sektion ugen efter. Turen går rask op gennem Lillebælt, men vest for
Randers drejer duen mod NØ og går til Frederikshavn, og det selvfølgelig
fordi den er med en flok duer herfra.

Download Rendsborg 29.maj:
Vinden opstart NV senere vest til nord
https://skyleader.com.tw/share/20210608D4tdvt
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Analyse kapflyvningsdagen 29. maj
Denne dag blev uden at overdrive en dag med spredte hjemkomster og
specielt i Region Syd var den gal, og hvorfor nu det?
Hvis man skal se hvad grunden er til en dårlig flyvning, må man bruge
udelukkelses princippet: Hvordan er de meteorologiske data med fugt, sigt
og skydække? Er der noget uro fra solen? De meteorologiske data var gode
nok og løsladelserne blev udsat til over middag, hvilket gav sol i nordlige
Tyskland, og det er alt sammen fint nok! Ser vi nærmere på solen var det
tydeligt at der var sket noget om natten, nemlig en solstorm!

Ser vi det venstre billede, er der en mindre solstorm kl. 02 dansk tid, og
det højre billede viser en protonstorm med rød kurve. Det viser sig , at
solstormen uheldigvis har revet en del protoner med og sendt mod jorden.
Billedet viser et atom, der består af Protoner i midten
med elektroner udenom, hvor protonerne er ladet med
plus og elektroner ladet med minus.
Solen er en gigantisk fusionsreaktor der producere lys og
varme med atomkraft. Undertiden sender solen atomer
ladet med plus eller minus mod jorden, hvilket giver
uorden i jordens magnetfelt.
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Konklusion
Vores duer navigerer efter solen og jordens magnetfelt. De gamle duer
bruger solen som kompas, men alle duer bruger overordnet jordens
magnetfelt. Bliver jordens magnetfelt bragt i uro med atompartikler fra
solen med plus/minus, vil det gøre duernes navigering usikker. Er der
synligt sol vil dette hjælpe duerne i deres navigering, men er der overskyet
som der var denne dag i centrale Tyskland, vil det give duerne et problem
med navigeringen. Det må indrømmes, at denne situation var lidt lumsk,
og svær at forudsige.
Ser vi på situationen på solen, har der de seneste år ikke været
nævneværdigt med solpletter, og deraf følgende solstorme, og man taler
om at solen er inde i en minimumsperiode. Hvor underligt det end lyder
har det betydning for vores duer og kapflyvningerne. Vi avler i dag rask
væk duer hvis forældre ikke har været ude for en solstorm eller kraftig
magnetstorm, og vi tror da derfor, at de er superduer lige indtil
katastrofen rammer. Vi har her i Dk. importeret ret mange duer sydfra, og
det er nok ikke alle af disse duer der kan tage mosten hvis det går galt.

Solen har førhen haft indflydelse på vores flyvninger og
det vil den også have fremover
Hvordan klarede mine egne duer det denne dag? Jeg fik alle duer fra
Tyskland hjem, men mangler 2 etårs duer. Men træls er det sådan en dag at
glo huller i luften for duer der ikke lige kommer som forventet. Lad os
håbe at de manglende duer specielt i Region syd er kommet hjem.
Her ses den solstorm der sendte
protoner ned til jorden. Kommer
der mange protoner ned mod
jorden kan det skabe ravage i
nogle satellitter og kortslutte
dem!
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Altona 5. juni

Efter 10 minutter er farten oppe på 1700 mpm. der dog falder til en
marchhastighed på 1350-1400 mpm. Nord for Esbjerg drejer duen mod NØ
og passerer lige vest om Viborg og vest om Ålborg ved Nibe. Nord for
Hjørring vil duen med en flok til Skagen, men besinder sig dog!

Download Altona 5 juni:
Opstart let vind øst - senere let vind sydøst.

https://skyleader.com.tw/share/20210608xzQhmQ
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Haderslev 12. juni

Opstart i let vind fra NV med 1250-1350mpm i 40-80 meters højde.
Retningen mod slaget er perfekt som en lineal, men hastighederne er dog
ikke ud over det normale, men det kan være da det er en etårs due? Efter
Limfjorden frisker vinden op og duerne går nogle gange ned til 11 meter.

Download Haderslev 12. juni:
Vinden er i opstart let NV senere frisk

https://skyleader.com.tw/share/20210704R5pis7
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Åbenrå 19. juni

Den due der er brugt til denne flyvning er den samme som for en
uge siden fra Haderslev, hvor en etårs han 0132 gjorde det
virkeligt godt som det kan ses! Ser man den rute 0132 tager denne
gang kan man undres - og dog, alting har sin forklaring!
Duerne er løsladt i Åbenrå kl.06.15 hvor fugtigheden er ca. 9598% med en sigt på ca. 3-4 km, og det er vist ikke optimalt! Det er
en simpel kendsgerning, at duer løsladt under disse omstændigheder ikke er optimalt. Det hedder sig, at dem der løslader duerne
skal hurtigt hjem og modtage deres egne duer bagefter hvilket
lyder rimeligt, men hvis dette er tilfældet må man sige nej til for
mange slip fra diverse sektioner. Der var et slip fra Padborg på
samme tid fra Sektion 12, og det gik vist helt galt!

Download Åbenrå 19. juni:
Vinden er let fra syd.

https://skyleader.com.tw/share/20210711ctqg2q
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Carlstorf 19. juni

Denne rute er taget med, fordi den viser hvordan Frederikshavner duernes
rute går op gennem Jylland. Hannen 4136 er nu ikke en dårlig due og ugen
efter er den nummer 33 sektion fra Altona, men hvorfor han lige går med
duerne til Frederikshavn er uvist. Vores duer i Sektion 63 går noget mere
inde midt i Jylland. Ved Silkeborg drejer duerne stik nordøst og følger
kysten til Frederikshavn. Ja - kære venner sådan går dueflokkene altså til
Frederikshavn!

Download Carlstorf 19. juni:
Vinden er let S/SØ senere SV

https://skyleader.com.tw/share/20210619ZYTvqH
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Schlesvig 26 juni

Denne rute er af hunnen 4129. Opstarten er på 1350mpm. Første del af
ruten er helt normal over Flensborg Fjord og Åbenrå/Haderslev, men syd
for Silkeborg skovene drejer duen mod nordøst og går vest om Randers.
Man tænker nu at det bliver en Frederikshavner tur, men duen drejer brat
mod nordvest ved Aså. Efter de to ruter vises et radar billede med
forklaring.
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Denne rute er af hannen 4140. Det er tydeligt at denne due tager enkelt
anden rute mod nordvest. Efter Flensborg er farten oppe på 1550mpm. og
turen går i en bue mod Herning, hvorefter duen ændrer kurs mod nordøst
og år over Ålborg til Hjørring. Nu kunne læseren spørge om denne due er en
mindre god due, men svaret er absolut nej! Hannen 4140 er bedst på
Mellem Sport hvor den indtil nu i sektion har følgende placeringer: 15-2116-16. Denne han er åbenlyst bedst i Mellem Sport hvor jeg dog ikke bruger
GPS ringe.
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Vejret denne dag var underligt diset med let støvregn, som radaren ikke
kan se. Da jeg tog ringen af de to duer var der fugtige i fjerdragten, men dog
ikke direkte våde. Dette vejrlig må have en indflydelse på duernes
navigering, og generelt fløj de ikke ret højt og slet ikke duen der går vestpå.
Forskellen mellem de to duer i tid er kun ca. 15 minutter.

Download Schlesvig 26. juni:
Vinden er opstart let vest senere jævn vest. Let støvregn på en
stor del af ruten.
https://skyleader.com.tw/share/20210711n4nzaA
https://skyleader.com.tw/share/20210711KPaYmE
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