
Magnetisch kompas en girokompas
In GA-kisten (General Aviation: de
kleinere sportvliegtuigen) zitten
meestal twee kompassen, een mag-
netisch of vloeistofkompas en een
gyroscopisch kompas. Waarom is
dat? Links zie je een magnetisch of
vloeistofkompas en de rechter twee
plaatjes geven je een idee van een
girokompas. Maar er is iets raars
aan de hand met het plaatje met de
tandwielen. Die tanden horen onder
een hoek van 45° te staan anders
werkt het niet en de kompasroos
heeft een 180° indeling, terwijl ik
toch dacht dat een kompasroos
360° heeft. De tekening is uit een
van de studieboeken van de FAA dus
dat zou toch goed moeten zijn.
Geeft niet, het is de beste tekening
die ik kon vinden om de werking uit
te leggen. Want hoe werkt dit alle-
maal?

Al heel lang weten zeevaarders: als je
een ijzeren naald door een stukje kurk
duwt en in een emmer water legt de
naald vanzelf in de Noord-Zuid richting
gaat staan. Dat komt door het aardmag-
netisme, dat zijn elektromagnetische

‘lijnen’ die over het aardoppervlak lop-
pen en de naald in de kurk neemt de-
zelfde richting aan als die lijnen. Dat ziet
er ongeveer zo uit:

Ik zei dat de naald dezelfde richting
aanneemt als de magnetische lijnen
over de aarde, tenminste als we de
naald eerst magnetisch hebben ge-
maakt. Tegenwoordig is men afgestapt

van de kurk met de naald en maakt men
een kompasroos met ingebouwde mag-
neetjes en die kompasroos draait op een
zeer slijtvaste pen en in de roos zit een
stukje slijtvast edelsteen. Die construc-
tie kom je ook tegen in oudere horloges.
Hoe meer edelstenen (ik dacht robijnen)
hoe beter en hoe duurder het horloge.
In het plaatje van het vloeistofkompas
hierboven kom je ook de jewel post te-
gen dat is de post waarop de roos rust.
In de behuizing zit, nou laten we maar
zeggen alcohol en er mogen geen lucht-
bellen zichtbaar zijn. Daardoor zou een
stroming binnen de vloeistof kunnen
ontstaan en dat willen we zeker niet.
Daarom zit er een soort expansievat in
dat de ruimte opvult als de vloeistof zou
gaan krimpen of uitzetten. En dat kan
zeker door veranderende luchtdruk en
temperatuur. Er zit nog een afsluitbaar
punt in om eventueel vloeistof bij te
vullen. De apparatuur is gewoon te duur
om meteen te vernieuwen als er een
luchtbel in de vloeistof zou komen. De
rest van de termen in de tekening zijn
makkelijk te begrijpen, behalve mis-
schien de compensating screws en de
compensating magnets. Want helaas

wordt ons kompas in het vliegtuig een
beetje van slag gebracht door de geza-
menlijke hoeveelheid metaal er omheen
en die afwijking kan makkelijk 10° be-
dragen en helaas is die afwijking niet
voor elke kompaskoers hetzelfde. Het is
tijd dat we de kompassteller erbij halen.
Daarvoor zijn de compenseermagneetjes
die in het huis zitten en die door middel
van de compenseerschroeven versteld
kunnen worden. De kompassteller moet
net zolang hieraan prutsen tot hij de
best haalbare compromis heeft bereikt.
Dan blijven er toch nog afwijkingen over
en die worden vastgelegd in de stuurta-
fel. Bij deze Cessna 172 (A2A) zijn het
twee stickertjes boven en onder de



kompasroos die de kompassteller erop
geplakt heeft. Daar zie je dat, als je een
kompaskoers van 30° wilt sturen je in-
derdaad 30 moet aanhouden. Als je
150° wilt sturen moet je 145 aanhouden
en bij 240° houd je 238 aan. In FSX
worden wij niet geplaagd met dit soort
zaken omdat wij op het girokompas stu-
ren en het gelijkstellen van het girokom-
pas met het magnetische kompas, dat
regelmatig gedaan moet worden doe je
in FSX door de toets -D- in te drukken
en dan is alles opgelost. Dit is de devia-
tie van het kompas, de afwijking door,
nou zeg maar, alle metalen onderdelen
van de kist.
Nu het girokompas, ons stuurkompas.
Dat girokompas gaat niet, zoals de roos
van het magnetische kompas keurig in
de richting Noord Zuid staan. Het gyro-
kompas trekt zich van het aardmagne-
tisme helemaal niets aan.
Trouwens het magnetisch kompas gaat
ook niet netjes Noord-Zuid staan, want
het magnetische noorden van de aarde
ligt op een iets andere plek dan het
geografische noorden. Het geografische
noorden is het punt waar de draaias van
de aarde uit de noordpool omhoog komt
piepen. Ga maar checken.

Het magnetische noorden ligt iets ver-
schoven ten opzichte van het ware noor-
den zoals we het ook wel noemen en het
verandert bovendien elk jaar iets van
plek. Maar het blijft wel ongeveer op
dezelfde plek. Vroeger had men een
verklaring voor die voortdurende veran-

dering of zoals men hem ook wel noemt
de variatie en die was min of meer be-
grijpelijk. De laatste tijd hebben weten-
schappers zich intensief bezig gehouden
met deze variatie en, nou ja laten we
gewoon maar stoppen om dit te begrij-
pen. Hij is er gewoon en wij moeten we-
ten wat het gevolg ervan is en moeten
er mee werken.
In de Verenigde Staten en nog erger in
Canada en nog veel erger in Alaska is de
variatie aanzienlijk. Hoe dichter bij de
pool hoe groter de variatie en hoe onbe-
trouwbaarder je kompas wordt. Op het
kaartje hierboven zie je de rode lijn. Als
je op die lijn vliegt is de variatie nul gra-
den. Deze nullijn van de variatie moet je
vooral niet verwarren met de Greenwich
meridiaan, de nulmeridiaan, want dat is
iets heel anders. Nou, je ziet hoeveel
graden je moet optellen of aftrekken
van je kompaskoers om voor de variatie
te compenseren. In het westelijke deel
van de VS is dat 20° optellen en bij Bos-
ton bijvoorbeeld moet je er gauw 15°
van aftrekken.

Maar het einde van deze misère is in
zicht.

Op zee, de zeevaartnavigate wordt ge-
daan op kaarten die gebaseerd zijn op
het geografische noorden. Bij koersbere-
keningen moet je dus altijd de deviatie
en de variatie in je berekeningen opne-
men. Luchtvaartkaarten zijn gebaseerd
op het magnetische noorden dus dat
probleem zijn we in elk geval kwijt. Ook
om die reden moeten luchtvaartkaarten
met korte tussenpozen vernieuwd wor-
den. Op de nieuwe kaart is altijd de ver-
anderde variatie doorgevoerd. Appeltje
eitje. De variatie in Europa is aanzienlijk
minder. We liggen verder af van dat
poolgebeuren en de stand van het mag-
netische noorden ten opzichte van het
ware noorden is veel gunstiger. Niet
verder over piekeren deze variatie, we
gaan over naar ons girokompas, ons
werkkompas.
Als je een fietswiel tussen je beide ar-
men houdt met in je linkerhand het ene
aseinde en in je rechterhand het andere
en je geeft een flinke slinger aan dat

wiel (eventueel door iemand anders la-
ten doen) dan heb je een girokompas in
je handen. Probeer maar eens het draai-
vlak van het wiel te veranderen dus het
wiel naar rechts te draaien. Je zult mer-
ken dat je dan een behoorlijke kracht
moet overwinnen. Hoe dat komt? Eh, ja,
nou, eh, laten we gewoon verder gaan
met het girokompas zelf. Hierboven heb
je dat wiel en dat draait met een hoog
toerental. Hoe hoger hoe beter. We heb-
ben er een beugel omheen gezet waarop
twee draaipunten zijn gemaakt: A en B.
Als we dat geheel in een behuizing zet-
ten, juist ja een kompashuis, en we zet-
ten dat in het vliegtuig dan kan dus het
vliegtuig van richting veranderen maar
het ronddraaiende wiel van het kompas,
de rotor blijft in hetzelfde vlak. De stand
van de behuizing verandert dus ten op-
zichte van het draaivlak van de rotor. En
die verandering(en), het zijn uiteindelijk
koersveranderingen, kunnen we door
middel van tandwielen overbrengen op
een kompasroos die ronddraait. En dan
zitten we op het plaatje van de vorige
pagina met die tandwielen die niet deu-
gen en die kompasroos van 180°. Geeft
niet, dat overbrengen van de verande-
ring in koers is uit dat plaatje wel te
begrijpen. Je ziet ook dat er een extra
beugel  is bijgekomen. Hij is cardanisch
opgehangen want we willen dat de rotor

A

B



in hetzelfde vlak blijft draaien ook als de
neus naar beneden of naar boven gaat.
Als je nu met deze net verworven wijs-
heid een beetje zit weg te dromen dan
denk je misschien dat je het ‘neus om-
hoog - neus naar beneden’ misschien
wel zichtbaar zou kunnen maken door
een andere rotor maar eentje die plat
ligt. En die zou bovendien je hellings-
hoek kunnen registreren, je hellingshoek
en je angle of attack. Dat is juist. Er
zitten heel wat gyroscopische instru-
menten in een vliegtuig. En al die rotors

moeten blijven draaien, graag op een
behoorlijke snelheid. Dat doen ze niet
vanzelf, daar is een soort van aandrij-
ving voor nodig. Het oudste en simpel-
ste systeem is zorgen voor een lucht-
stroom langs het gyroscoopwiel door
middel van een vacuum en dat vacuum
kan opgewekt worden door een venturi-
pijp of door middel van een pomp. In de
aflevering over de cockpit zal ik dat wat
beter uitleggen. Dan krijg je ook de
VAC-meter of SUCT-meter te zien. Het
doel van deze meters is te laten zien of
je voldoende (pers- of zuig-)lucht hebt
om de gyroscopen te laten draaien an-
ders geven je verschillende klokken ver-
keerde of helemaal geen waarden aan.
Help!
De aandrijving van de gyroscoop met
langsstromende lucht is vergelijkbaar
met het schoepenrad van een watermo-
len. Op de afbeelding hierboven zie de
nokjes op de rotor. Die zijn daarvoor. De
adjustment knob in dit plaatje is om je
gyrokompas gelijk te stellen met je
magnetische kompas.

Dat je aan het begin van de vlucht je
girokompas gelijk moet stellen met je
magnetische kompas is natuurlijk duide-
lijk, maar je moet het onderweg ook
regelmatig doen. En waarom vliegen we
liever op een girokompas? Ten eerste is
een magnetisch kompas nogal een ze-
nuwachtig ding waarop moeilijk te koer-

sen is. En het magnetische kompas wijst
tijdelijk verkeerd aan bij bepaalde ma-
noeuvres. Op een Oost-West koers bij
snelle acceleraties of plotselinge vaart
vermindering gaat het kompas tijdelijk
afwijken door een soort vertragingsef-
fect. Of een andere: Als je naar het
noorden vliegt en dan een bocht maakt
gaat de roos draaien van de bocht weg
en wijst tijdelijk verkeerd aan. En zo is
er nog wel wat aan te merken. Daar
gaan we ons niet verder in verdiepen.
We gaan eerder een beetje dromen over
een voorziening waar we geen last heb-
ben van dit soort afwijkingen en dat is
het girokompas. Die blijft gewoon cor-
rect aanwijzen gedurende al deze bewe-
gingen van het vliegtuig en is veel
minder nerveus. Dus het girokompas
wordt ons stuurkompas. Veel makkelij-
ker allemaal. Gewoon even gelijk stellen
aan het magnetische kompas aan het
begin van de vlucht en klaar. Helaas.
Toch niet. Stel dat je van Oost naar
West vliegt over de Verenigde Staten
dan krijg je te maken met een verande-
ring in variatie van - 20° naar + 20°.
Dat vlieg je natuurlijk niet met een
Cessna in één keer maar het is duidelijk
dat je het girokompas steeds moet bij-
stellen voor de veranderde variatie. En
verder heeft het girokompas ook nog
een paar nare bijverschijnselen waaron-
der last van precession en nog wat an-
dere naijleffecten en het
tegenovergestelde daarvan. Ook daar
gaan we het niet over hebben )*. Het
gevolg is dat we het girokompas regel-
matig moeten gelijkstellen met het mag-
netische kompas en daarvoor kiezen we
natuurlijk een moment uit dat we rustig
straight-and-level vliegen en het mag-
netische kompas tot rust is gekomen.

En nu gaan we overstappen van de rea-
liteit naar onze virtuele wereld dus naar
de Flight Simulator, want in FSX zit dit
toch allemaal een beetje anders inge-
bouwd dan in de werkelijkheid. En dan
ga ik bovendien een beetje gissen. Een

beetje raden hoe de makers van FSX
bepaalde problemen, vooral op het ge-
bied van variatie, correcties van de
kompasteller en dat soort zaken hebben
gerealiseerd. Het belangrijkste verschil
is dat FSX te allen tijde weet waar we
zitten als we aan het vliegen zijn. Dat
weet ik zeker. In de werkelijkheid is dat
nu juist altijd het probleem. FSX kan dus
altijd als het gaat om posities, headings,
kompasafwijkingen gewoon terug gaan
redeneren. Als ik de -D- toets indruk om
beide kompassen gelijk te stellen dan
denk ik eigenlijk dat FSX gewoon even
kijkt waar ik precies zit, vervolgens kan
het programma precies bepalen wat
mijn variatie en deviatie op dat punt is,
nou en dan zijn we er zo ongeveer. De
vraag is dan ook als ik handmatig de
twee kompassen gelijkstel met inachtne-
ming van de stuurtafel of het dan alle-
maal nog wel klopt. Maar je zou
uitgebreide tests moeten doen om daar
achter te komen. En volgens mij hebben
ze gewoon een gedeelte van het ‘ver-
loop’ tussen de twee kompassen met
een klein subprogrammaatje ingebouwd.
Nou petje af als ze dat gedaan hebben.
Dus niks aan de hand, gewoon vliegen,
regelmatig de -D- toets indrukken en
verder niet meer over piekeren.

Helaas. Dat klopt niet helemaal, want
standaard is de variatie die de makers
van FSX hebben ingebouwd de variatie
van zeven, acht (?) jaar geleden, uit de
begintijd van FSX. Is dat te corrigeren.
Moeilijk. Alhoewel er kenners zijn die
behoorlijk op weg zijn en als ik het goed
begrepen heb bouwt bijvoorbeeld PMDG
(Boeing 737 en andere) wel correcte
gegevens in. Boeiende materie. Wat
moet je ermee als je net begint in de
Flight Simulator? Niks.

Erik.

hellingshoekmeter

de neus staat hier ongeveer 3°
omhoog

)* Als je het allemaal precies wilt weten haal
dan de PDF: ama_Ch10 van de FAA (Federal
Aviation Administration) binnen, maar je bent
gewaarschuwd!


