
Indicated Altitude is eigenlijk heel simpel.
Dat is de hoogte die je op je hoogtemeter
uitleest. Dus dat is simpel. Als je hoogte-
meter aangeeft 3000ft zit je ook op 3000ft
boven zeeniveau (of eigenlijk boven mean
sea level: gemiddeld zeeniveau). H’m, dat
hangt ervan af. Als je tenminste je hoogte-
meter hebt ingesteld op de plaatselijke
luchtdruk. Eigenlijk is het heel eenvoudig.
Een hoogtemeter in je vliegtuig heeft een
trommel waarop de luchtdruk werkt. Net
zoals bij een barometer. Indrukken van
die trommel of omgekeerd wordt doorge-
koppeld naar de wijzer op je hoogtemeter.
Hoe hoger we vliegen hoe lager de lucht-
druk. Dan verdraait ook de wijzer. Daar-
door kunnen we zien hoe hoog we zitten.
Maar je moet wel even je hoogtemeter af-
stellen op de luchtdruk die heerst op de
plek van vertrek. Anders klopt de hoogte-
aanduiding echt niet meer. De luchtdruk
om ons heen varieert. Lagedruk gebieden,
hogedruk gebieden, enz. We luisteren
daarom het weerbericht uit van het vlieg-
veld waarop we staan. Ga maar eens
draaien aan de afstelknop op je altitude
klok. Een kleine verandering in luchtdruk
kan een boel uitmaken. Als je je hoogte-
meter goed hebt afgesteld geeft hij dus
correct aan. H’m, maar ook, meters zijn
niet altijd even nauwkeurig.

True Altitude is de werkelijke hoogte bo-
ven zeeniveau. Waarom dat zeeniveau?
Omdat kaartenmakers een vast niveau
moeten hebben van waaruit zij kunnen
gaan redeneren. Dat is zeeniveau of mean
sea level: de gemiddelde hoogte van de zee
tussen eb en vloed maar ook tussen

springtij en doodtij. En dan wordt het al-
weer ingewikkeld. Als je het precies wilt
weten over dat tij dan moet je Googelen.
Als je aan het nadenken bent over indica-
ted altitude zit je waarschijnlijk in je vlieg-
tuig. Je hoogte kan dan afwijken van de
true altitude als je je hoogtemeter niet
goed gekalibreerd (afgesteld) hebt. Als je
denkt of praat over true altitude heb je
waarschijnlijk een kaart voor je neus.
Twee verschillende situaties.

Absolute Altitude of AGL. Dat is hetzelfde.
De term absolute altitude gebruikt bijna
niemand. Veel liever AGL of Above Ground
Level. Nou, dat is duidelijk. Als je op pau-
ze drukt in de flightsim, je doet de deur
open en laat een peillood zakken tot die de
grond raakt dan is dat de hoogte boven de
grond, de AGL. Simpel en begrijpelijk.

Pressure Altitude is eigenlijk een raadsel-
achtig ding. Aan het begin van je vlucht
luister je het plaatselijke weerbericht uit
en stel je je hoogtemeter af op de lucht-
druk die in dat bericht wordt opgegeven,
in hPa of in inHg. Als je opstijgt kom je op

een gegeven moment voorbij de Transition
Height. Wat is dat? Nou voor verkeerslei-
ders is het plezierig dat vliegtuigen die bij
elkaar in de buurt vliegen hun hoogteme-
ter op dezelfde atmosferische druk hebben
afgesteld. Daar kan je je iets bij voorstel-
len. Op de grond is dat de druk van het
weerbericht, maar naarmate je stijgt gaat
het weer daar beneden steeds minder
meespelen. Dan kunnen we dus een af-
spraak maken dat we op de transition
height allemaal onze hoogtemeter op de
standaard atmosferische druk afstellen.
Dat is de pressure altitude. Die is 29,92 in
(inches) of 1013 hPa. Als je in fair weather
vliegt in de flightsim vlieg je in de stan-
daard atmosferische druk. Dan hoef je
niets af te stellen. Waarom de US een
transition height van 18.000ft hanteert en
Nederland 3.000ft??? Vreemd is het wel.

Density Altitude. Als een piloot op een be-
paald vliegveld staat en hij wil weten of de
startbaan wel lang genoeg is gaat hij reke-
nen met de density altitude. Hoe hoger het
veld ligt hoe ijler de lucht is en hoe slech-
ter je ervoor staat, want hoe minder thrust
je motoren zullen leveren. Maar er is meer.
Dat zijn de drie H’s: High, Hot en Humid,
Een hoog gelegen veld, hoge temperatuur
en een hoge luchtvochtigheid. De mix van
deze drie kan behoorlijk invloed hebben
op de kracht van je motoren en er zijn for-
mules om dit lastige onderwerp te lijf te
gaan maar dat gaat iets te ver hier.

Gebaseerd op een artikeltje van Chris Pal-
mer van Angle of Attack.

Indicated Altitude…
True Altitude…

Absolute Altitude…
Pressure Altitude…
Density Altitude…

High, Hot, Humid…
GRRRRR…


