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U krijgt deze NOTAM omdat u
hiervoor heeft ingetekend of
omdat u zich heeft aangemeld
voor de werkgroep Flight Simu-
lator van de HCC afd. Zeeland.
Kijkt u ook eens op:
https://flightsimzeeland.wordpr
ess.com/
Contact/kopij naar:
eriksonja2@kpnmail.nl

hcc zeeland!

F L I G H T S I M  Z E E L A N D
prop wash

Ja natuurlijk gaat het over de
nieuwe versie van P3D. Het
draait om de VAS, de Virtual
Address Space, die kan bij een
32-bit programma niet groter
zijn dan 4 GB en dat is klein.

Gewoon doorgaan. De zaken
komen nu in beweging.

GENERAL AVIATION (GA)

back tot basics

serie 1 les 5

vaardigheden voor ge-

vorderden

Stalls, steile bochten, carbura-

teurverwarming.

Over het lijden van een
P3D-versie-4-simmer

Wachten, wachten, wachten.

https://flightsimzeeland.wordpress.com/
https://flightsimzeeland.wordpress.com/
mailto:eriksonja2@kpnmail.nl


Verslag van de GA-bijeenkomst van 21 september j.l. In
's Heer Arendskerke

Verslag van de Airliner-bijeenkomst van 5 oktober j.l. in
's Heer Arendskerke
Geen massale opkomst dit keer, we mis-
ten ook enkele trouwe bezoekers van-
wege vakantie en feestelijkheden. Wat
niet wegnam dat we welgemoed de on-
derwerpen aanpakten.
Cor is in voorbereiding van zijn Dash 8
Q400 lezing en kwam de term ‘drag’
tegen. Uiteraard volgde een discussie.
In dit geval heeft het te maken met het
verhogen van de luchtweerstand om in
een glijvlucht de snelheid in de hand te
houden. Of dat met flaps en/of speed-
brakes gebeurt kwam niet helemaal dui-
delijk naar voren. Maar wie hier meer
over weet te vertellen horen we graag.
Jan van Liere kan om verschillende re-
den nog steeds geen afscheid nemen
van FSX. maar de combi FSX/PMDG/
W10 is teveel voor zijn laptop met
OOM’s tot gevolg. Oorzaak bekend, op-
lossing ligt voor de hand. Overstap naar
P3D, liefst v4 of XPlane, eveneens 64
bits.
Ron bracht enkele onderwerpen voor het
voetlicht, te beginnen met het Logboek-
je. Weinigen houden hun vlieguren bij
terwijl dat in de echte vliegerij nauwge-
zet gedaan wordt. En we willen zo graag
alles nabootsen, dus waarom het log-
boekje niet? Gezegd is dat na FS9 de
toegankelijkheid verdwenen is. een op-
lossing kan zijn het door Flyawaysimula-
tions uitgegeven programmaatje
fsxlogbook.exe. Dit peutert de data los
en zet het in een .csv (comma separa-
ted values) bestand dat door Excel met

graagte gelezen wordt. Voilà, een log-
boekje!
Een volgend punt bracht meer discussie
los. Wat doe je als je een vlucht prima
in de FMC geklopt hebt en er moet vlak
voor de nadering nog wat veranderd
worden en je hebt er eigenlijk geen tijd
voor? En niet beginnen over ‘pauzeknop’
da’s een beetje flauw. Dus je hele vlucht
naar de knoppen, opkomende paniek en
er de brui aan geven? nergens voor no-
dig. Een vliegtuig is een vliegtuig, geen
onwillige computer. Dat wil zeggen dat
je het ding kunt vliegen en landen met
throttle, localizer, glidescope, vertical
speed en trim. Met een perfecte landing
als resultaat. Ron daagde de aanwezige
Airliners uit hierin te oefenen. Dit hoort
ook bij het echte vliegen: Blijf de baas
over het toestel.
Een ander punt was het verschil tussen
Airliners en GA tijdens een MP.
Geheimtaal? Waar het om gaat is dat we
met een GA vlucht ons vliegerschap
moeten tonen terwijl een Airlinervlucht
volgens protocol verloopt. We moeten er
naar streven beide disciplines uit elkaar
te houden.
Over MP’s gesproken: Ron had de com-
plete lijst van alle tot nu toe gevlogen
routes op een stickje staan, evenals
Zweedse freeware luchthavens en vlieg-
velden voor de liefhebbers. Nog even
een lesje omgaan met de Scenery Libra-
ry en toen zat de avond er alweer op.

Ron.

Wederom stipt half acht werd de bijeen-
komst geopend, Ron had zowaar een
lijstje in de hand..

Als eerste vestigde hij de aandacht op
de clubschijf. Een bonte verzameling
free- en andere ware waar ieder zijn
voordeel mee kan doen. ooit een initia-
tief van Henk, door anderen verder uit-
gewerkt. Wie wat leuks heeft gevonden
kan dat altijd op de schijf kwijt zodat
anderen er ook van kunnen genieten.

Daarna aandacht voor Jan Kerkhove die
vastliep bij de installatie van de nieuwe
ORBX Innsbruck. Alles heeft een prijs en
hoe mooier de scenery des te gecompli-
ceerder lijkt het te worden tegenwoor-
dig.  Samengevat kwamen we op deze
(voor verbetering vatbare) conclusie:
1. je hebt Global nodig, deze omvat ook
de installer die alle zipjes op hun plaats
uitpakt..2. via central worden updates
voor library en object flow opgehaald.
Een volgend probleem van Jan betrof
een oude bekende: De Scenery Library.
een voortdurende bron van misverstand
en conflicten…..tenminste..het hoeft niet
noodzakelijkerwijs te zijn mits we ons
aan wat regeltjes houden. Verplaatsen
van actieve sceneries en in Windows
wissen van sceneries geeft problemen.
De Scenery Library is geen echte be-
standsmap, maar eerder een inhoudsop-
gave. En die klopt dan niet meer.
Correctie is dan nodig. De vermelding
verwijderen of de nieuwe locatie aanwij-
zen is standaard oplossing. Als dat niet
helpt kan uiteindelijk de Scenery.cfg
benaderd worden maar ik pleit voor ui-
terste voorzichtigheid. Zelf heb ik liever
een foutmeldinkje dan dat de hele zaak
opnieuw geïnstalleerd moet worden, wat
overigens een van de aangedragen ri-
goureuze oplossingen was.

Pim meldde een niet goed werkende
HCC/news site. Wel betaald, maar niks
gekregen. Uiteraard de HCC onwaardig.
Ik wist niet eens dat de HCC ook een
verkoopkanaal had? Pim volgt het en zal
melden als een en ander in orde is ge-
komen.
Cor gaat over ongeveer een maand een
presentatie verzorgen over de Dash 8
Q400. Hij vond hierin een medestander
in Erik die al langer pleit voor alternatie-
ven voor de alomtegenwoordige 737.

Jaap den Ouden is een fervent IVAO
vlieger en meldde onregelmatigheden bij
P3dv4. Vliegtuigen zijn dan weer wel,
dan weer niet zichtbaar. Al met al een
IVAO probleem. Wij hebben voorlopig
onze pilotenhandjes vol aan JoinFS.

Er werd door Jan geïnformeerd naar de
plannen van Oscar. Daar is niets over
bekend behalve dat er plannen waren
voor een 737 cursus.

Erik gaf een interessante presentatie
over de meer verborgen features van de
standaard 500 gps. Nu kunnen we deni-
grerend doen over een dergelijk aftands
beestje waar de 750 stralend tegen
afsteekt…maar er waren nog voldoende
punten die we niet helemaal begrepen in
de 500. Blijven studeren dus!

Wil Blokpoel werd voor het blok gezet en
wilde op verzoek wel zijn FSW
FlightSimWorld aan ons laten zien. Een
opgepoetste en van franje ontdane FSX
was de conclusie. Zeer geschikt om ca-
deau te doen aan een beginnend neefje
of kleinzoon; een mooie instapper en de
prijs is alleszins redelijk.

De kers op de taart kwam van Carlo die
als hoofd van de Gadgets afdeling een
heuse Truck simulator met mooi force

feedback stuur en schakelpook aan ons
voorstelde. Nadat de heren na het aan-
schouwen van al dat moois het kwijl uit
de mondhoeken hadden geveegd was de
overheersende gedachte dat we er met
FS maar bekaaid afkomen. Aan de ande-
re kant: wij kunnen vliegen en de truck

niet. Al schijnt ook daarvoor een mod te
zijn zei chauffeur Carlo….
Na opgeruimd te hebben werd het nog
gezellig in de bar en kon het lijstje van
Ron de prullenbak in.

Ron.



Het artikel over de nieuwe versie van
Prepar3D, voor het eerst een 64-bits
versie, triggerde een reactie van Jan
Vaane van FlightSim Eindhoven en
toen begon het echt interessant te
worden. Een discussie over een echt
ingewikkeld onderwerp dat ons allen
aangaat, daar moet je vol ingaan.

Dit is wat Jan Vaane schrijft:

In het artikel van Calum Martin staan
pertinentie onwaarheden/onvolledig-
heden. Calum weet wel van de klok
maar schrijft niet van de klepel.

In het kort:

Virtual Memory is niet gelijk aan RAM
Iedere executable (ook niet-sim exe's
en met alles wat er nog aan .dll's aan
hangt of komt) schrijft zijn gegevens
weg in het RAM-geheugen. Nadat alle
exe's en toebehoren geladen zijn èn
de RAM vol is, wordt het surplus weg-
geschreven in een VAS (Virtual Ad-
dress Space). Het adres van de gege-
vens wordt geschreven in een zgn.
"page table" en de info gaat met be-
hulp van "page-out"naar de VAS. De-
ze VAS is in feite de pagefile.sys. Als
alle exe's bij elkaar opgeteld meer
dan 2 tot de macht 32 aan volume
bereiken, loop je kans op OOM, om-
dat er dan vanuit de pagefiles info te-
ruggeschreven moet worden
(page-in) naar het RAM geheugen...
edoch vol is vol.

Euvel treedt op o.a. bij zware scenery
en wanneer de pagefile op een HD
staat die onvoldoende aaneengeslo-
ten schijfruimte biedt om de info op
te slaan (defrag-defrag - HDD !!)

Bij een 64 bit exe is er dus een virtue-
le ruimte van 2 ^64 ... en die krijg je
niet zomaar vol, tenzij je vergeet om
de pagefile te dimensioneren.
Met de oudere machines en hard-
discs stond de HD voortdurend te
swappen en de scenery te stutteren.

Voorkomen? Ja, niet alle schuiven
open zetten en framerate niet hoger
dan 30 zetten. Unlimited framerate is
pure onzin, want het gaat met sim-
men niet om framerate maar om
"smooth".

Als ik de vertaling van het artikel van
Calum Martin in de vorige Notam nog
even doorlees ben ik het eens met
Jans conclusie dat hij zelfs niet op
zoek gaat naar de klepel. Eigenlijk l..lt
hij er een beetje overheen. En daar-
door vaart hij op veilig en schrijft hij

geen onwaarheden. Dus met zijn arti-
kel zijn we niet erg opgeschoten. Er
zijn eerder vragen bijgekomen dan er
beantwoord zijn en dan ben je na-
tuurlijk teleurgesteld. Dan levert de
mail die ik van Jan ontving al veel
meer op aan zaken waar je je mee
bezig moet houden als je het wilt be-
grijpen. En als je zoals ik een behoor-
lijke leek bent op dit gebied heb je na
de mail van Jan een keus: Laat maar
zitten, dit wordt me te moeilijk, of ik
ga de uitdaging aan en ga Googelen
en lezen. In dit geval kan je beter
gaan Googelen want dit is gewoon de
kern van de zaak als we weer met een
OOM zitten of met stutteren, of met
allerlei ander ongerief ondanks dat je
net een dijk van een machine hebt
laten bouwen, gebouwd hebt.

Oké, daar gaan we:

FSX is een 32-bit toepassing. Ook
draaiend onder het aanbevolen Win-
dows 7 64-bit Operating System (het
artikel waaruit ik nu citeer is van
2014) komt  het FSX.exe-proces altijd
dezelfde mathematische beperkingen
tegen waar alle 32-bit toepassingen
last van hebben. Een van deze beper-
kingen is een harde 4GB limiet op de
Virtual Address Space (VAS) zoals hij
vaak wordt genoemd. Als FSX crasht
met een foutmelding waarin staat dat
je computer niet meer voldoende ge-
heugen heeft (beter bekend als een



OOM bij simmers, vertelt je computer
eigenlijk de situatie van je VAS en niet
het geheugen in hardware dat we de
hoeveelheid RAM noemen. Compu-
tergebruikers die enorme hoeveelhe-
den RAM aan boord hebben, bijvoor-
beeld 16GB of 32GB zijn meestal met
stomheid geslagen door deze mede-
deling en met reden, want ze zijn nog
lang niet aan het einde van het hard-
ware-geheugen. Microsoft had er be-
ter aan gedaan deze fout niet zo vaag
te omschrijven als ‘out of memory’
maar eerder ‘The application has run
out of virtual address space.’

We hebben nu de begripsverwarring
over Out Of Memory (OOM) een
beetje ontrafeld. Tijd om een paar
andere begrippen nader te definië-
ren:

Cache-geheugen

Een cache is een plek waar dingen die
veel gebruikt worden tijdelijk worden
opgeslagen: Wanneer je een webpa-
gina opvraagt die in de cache zit,
wordt deze geladen vanaf je eigen
computer in plaats van het internet
en dat gaat sneller. Cache-geheugen
kennen we natuurlijk ook doordat
programma’s ons wel eens vragen of
we de gegevens in het cache-geheu-
gen willen bewaren na sluiting van
het programma. Het komt in verschil-
lende vormen voor: on-chip cache,

off-chip cache. Ook het bestand
pagefile.sys, waarover later meer, is
een soort cache geheugen, en dit be-
stand verblijft op de harddisk.
Maar wat doet het? Het cache-geheu-
gen verzorgt de mis en place. Een mis
en place is in de (professionele) keu-
ken het van te voren klaar zetten in
de juiste volgorde en op de juiste ma-
nier gesorteerd, van de verschillende
ingrediënten voor het gerecht dat je
gaat maken en dan alles al schoonge-
maakt, gesneden, geraspt, enz. zodat
je als de pan eenmaal op het vuur
komt snel en efficiënt kunt doorwer-
ken. Elke vergelijking gaat mank maar
deze komt er behoorlijk dichtbij.
Oké, alles is netjes op rij gezet en net-
jes gesorteerd zodat de CPU zijn werk
kan gaan doen. De pan kan op het
vuur. En waar we bij het bereiden van
een snel gerecht gebaat zijn met een
goed hete pan willen we de tempera-
tuur van de CPU liefst zo laag moge-
lijk houden. Zo zie je dat aan elke
vergelijking wel iets mankeert. Maar
wat ons op dit moment interesseert is
hoe dat op rij zetten van de gegevens,
dus de mis en place nu plaats vindt.

Nu wordt het moeilijk

Want menigeen raakt in verwarring
als het gaat om de wijze waarop een
operating systeem omgaat met het
geheugen en de gevolgen die zicht-
baar zijn wanneer er te weinig geheu-

genruimte wordt gesignaleerd.
In de PC heb je te maken met twee
soorten geheugen, fysiek geheugen
en virtueel geheugen.
Het werkgeheugen (RAM) wordt ge-
adresseerd met hex-adressen en bij
een 4 GB geheugen loopt dit van
adres 0x0000 0000 tot 0xFFFF FFFF (0
tot 2^32 -1   2^32 betekent 2 tot de
macht 32. Dus 2x2x2x2… enz. En dat
32 maal). Hex-adressen??? Wat is dat
nu weer? Hexadecimaal betekent let-
terlijk 16-tallig. Het is een talstelsel
waarbij niet, zoals gebruikelijk, met
tien cijfers wordt gewerkt, maar met
zestien cijfers. De cijfers 0 t/m 9 wor-
den daarom uitgebreid met ‘A’ (=10)
t/m F (=15), ook wel ‘a’ t/m ‘f’. In de-
ze context zijn dat dus ook cijfers,
geen letters. De reden dat men dit
doet in de computerwereld, is dat de-
ze manier van representeren van ge-
tallen beter aansluit op de manier
waarop computerapparatuur werkt.
Ach, misschien moet je dit hexen-ge-
doe maar vergeten, maar nu heb je er
in ieder geval van gehoord (belangrijk
als je wilt kunnen meepraten). Be-
langrijker is dat adressen-gedoe.
‘Het wordt geadresseerd’ stond hier-
boven. In principe is bij een 32-bits
operating system VAS geheugenruim-
te voor dat adresseren ingedeeld in
twee gedeeltes van 2 GB, waarbij dus
de helft is gereserveerd voor het ope-
rating system (Windows) en de ande-
re 2 GB voor het verwerken van

processen. Je bent het misschien wel
eens tegengekomen dat er bij FSX in
de fsc.cfg een statement vergeten
was door de ontwikkelaar:
HIGHMEN=1. Dit zorgt ervoor dat er
3GB gebruikt wordt door processen
en 1GB voor het systeem.

Virtueel geheugen.

Wanneer de computer opstart, ont-
staan er processen. Ieder proces
heeft een nummer, een proces-ID en
krijgt een virtuele adresseringsruimte
toebedeeld (en dat is dus geen ge-
heugenruimte), die wordt uitgedrukt
in een adres-hex-waarde. Wat er hier
gebeurt heeft niets te maken met het
geheugen. Hier wordt een indeling
gemaakt van alle processen die op
gang komen, een rubricering. Deze
adressen tezamen worden ‘virtual ad-
dress space’ (VAS) genoemd. De VAS
heeft een 4 GB limiet. Een bit is de
meest basale gegevensstructuur in de
computerwetenschap en kan twee
waarden hebben: een 0 of een 1, wat
van alles kan betekenen, bijvoorbeeld
true of false, aan of uit, enz. De com-
puter voert in de kern slechts ‘binaire’
codes uit. De grootte van de VAS die
een 32-bit proces kan behappen kan
worden berekend door het aantal van
de mogelijke waarden voor elke bit
(een bit is 2, namelijk aan of uit, enz.)
tot de macht van van het aantal aan-
wezige bits, dus 32 bij een 32-bit sy-



steem. Dus 2^32 (2 tot de macht 32)
is precies gelijk aan 4,294,967,296
bytes (niet bits). Als je de verdere
conversie doet kom je dan uit op 4
gigabytes van mogelijk te adresseren
geheugen voor ieder 32-bit proces.
Als je op een 64-bit operating sy-
steem gaat werken zoals Windows 7
64-bit ligt dat niet veel beter, want
Windows wordt beperkt doordat er
toch niet meer dan 4GB van de VAS
ter beschikking komt voor FSX.

Zoals al gezegd een 32-bit FSX draaien
op een 32-bit operating system (Win-
dows XP) levert een slechte combina-
tie want Windows eigent zich 2GB toe
en dan blijft er nog maar 2GB over
voor de processen die op de machine
draaien waaronder FSX.
Men heeft wel eens de indruk dat de
situatie verbetert als er maar vol-
doende RAM bijgeplaatst wordt,
maar dit zijn gewoon de limieten.

Maar…

Maar met de ongekende groei van
zoveel uiterst gedetailleerde vliegtuig
add-ons en scenery de afgelopen ja-
ren kunnen we tegenwoordig zonder
moeite de 4GB VAS limiet naderen en
ook overschrijden. Als de sim in de
buurt komt van de limiet kunnen al-
lerlei vreemde dingen gaan gebeuren:
scenery die verdwijnt, verdwijnende
vliegtuigmodellen of verdwijnen van
de buitenkant van het vliegtuig, flit-

sende artifacten, lange pauzes en nog
meer van dat soort ongein. Als het
over de VAS-limiet heen gaat krijg je
het OOM-venster of de boel crasht
gewoon. Als je VAS-problemen hebt is
het mogelijk te gaan monitoren (zo

heet dat tegenwoordig) hoe de pro-
cessen verlopen. Haal daarvoor het
Windows Process Explorer program-
ma in huis (zie de afbeeldingen op de
volgende pagina):
https://docs.microsoft.com/en-us/

sysinternals/downloads/process-ex-
plorer  Heel interessant maar het
voert te ver om het hier te behande-
len.

De PMDG 777-200LR/F gebruikt ge-
middeld 700 tot 800MB van de VAS,
ruwweg in gelijke delen onderver-
deeld tussen de virtual cockpit, het
externe model en het programma
voor de vliegtuigsystemen. Dit ligt op
hetzelfde niveau als andere high-end
add-on vliegtuigen en is niet excessief
als we kijken naar de verregaande
mogelijkheden van het vliegtuig.
Producten met photoscenery voor de
gehele US states of de gehele Europe-
se landen zijn bij uitstek bronnen van
een hoog oplopend VAS-gebruik, als
een heleboel van deze scenery tege-
lijk worden ingeschakeld. Helaas zet
FSX ook adressen in de VAS voor de-
len in deze pakketten als je daar hele-
maal niet over vliegt of in de buurt
komt. Gedeelten van de photosce-
nery uitschakelen kan snel resulteren
in een daling van de VAS met ruim
1GB waardoor de sim weer goed
functioneert.

Photoscenery is altijd in het nadeel
ten opzichte van scenery die is opge-
bouwd volgens het normale FSX-prin-
cipe. Photoscenery gebruikt unieke
texture voor elk afzonderlijk deel in
een gebied. FSX scenery gebruikt een
kleine groep van textures die bij her-

Zijn PMDG en ORBX de ware schuldigen?

https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/process-explorer
https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/process-explorer
https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/process-explorer
https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/process-explorer


haling wordt gebruikt door het land-
class systeem. ORBX is een meng-
vorm, maar ORBX volgt ook in ruime
mate het FSX-principe alleen dan uit-
gebreid en veel geraffineerder.

Zet niet je AI-traffic 100% dat is be-
hoorlijk belastend. Bovendien de de-
fault AI-traffic van FSX is weinig
bevredigend. Je kunt beter op zoek
gaan naar een vervanging hiervoor.
Die zijn er en met dan de schuif op
100% krijg je op veel plaatsen over-
volle velden. Niet realistisch. Maar dit
is misschien iets voor een volgend ar-
tikel.

Vaak worden ultra high resolution en-
vironment textures aangeboden bij
unvironment add-ons voor het verbe-
teren van wolken, water en runways.

Deze textures drukken vaak de gela-
den VAS buiten proporties omhoog.
Een 4096x4096 resolutie texture be-
vat 16 maal het aantal pixels vergele-
ken bij de normale 1024 resolutie.
1024 of 2048 versies zijn in de prak-
tijk vaak niet te onderscheiden van de
4096 versies.

Autogen, water en weer kunnen een
stevige aanslag plegen op de VAS. Als
je constateert dat de sim aan het eind
van zijn Latijn is, zijn dit de punten
waar je schuiven omlaag moeten.

Veel legs vliegen achter elkaar zonder
tussentijds de sim af te sluiten is geen
goede methode. Het schijnt zo te zijn
dat FSX niet volledig de scenery die je
achter je hebt gelaten ook opruimt.
Bewaar dus je vlucht en start op-
nieuw nadat je bijvoorbeeld een tus-
senlanding hebt gemaakt.

Ik ben als leek begonnen aan dit arti-
kel en heb onderweg het een en an-
der bijgeleerd. Het gevolg is dat het
allemaal een beetje chaotisch is ge-
worden. Vandaar dat ik alles nog
even op een rijtje wil zetten.

Systeem Geheugen

Zoals een plaatsbewijs dient als con-
trolemiddel voor de vraag naar een
zitplaats in een theater, zijn er in de
virtuele geheugenlocaties plaatsbe-
wijzen voor processen die straks loca-

ties in het fysieke geheugen (RAM)
moeten bezetten. Als het fysieke ge-
heugen vol loopt, zullen de processen
die met een ticket in het virtueel ge-
heugen staan, moeten wachten tot-
dat sommige processen het fysieke
geheugen verlaten en ruimte bieden
voor de nieuwe processen die moe-
ten worden ingevoerd.
Een proces is in wezen een reeks ta-
ken die in een programma zijn opge-
nomen, waarvan één of meerdere
door een reeks instructies genaamd
‘threads’ worden uitgevoerd. Proces-
sen lopen op het besturingssysteem
en het besturingssysteem beheert de
hardwarebronnen voor alle lopende
processen. Het besturingssysteem
biedt een virtueel geheugen aan alle
processen die op het fysieke geheu-
gen moeten worden uitgevoerd. De
adresruimte van het virtuele geheu-
gen in bytes is (2 ^ adres bits), waarbij
de bits overeenkomen met de sy-
steemarchitectuur (32 bit of 64 bit).
De adresruimte van het fysieke ge-
heugen hangt af van de hoeveelheid
RAM die is geïnstalleerd.
De virtuele geheugenmanager van
het besturingssysteem past een me-
thode ‘paging’ toe om de virtuele
adresruimte naar de fysieke adres-
ruimte te plaatsen, zodat alle pro-
cessen op het fysieke geheugen kun-
nen worden uitgevoerd. Als het fysie-
ke geheugen voldoende groot is om
alle processen op te nemen, wordt de

toegewezen virtuele adresruimte te-
gelijk in de fysieke adresruimte inge-
deeld. Als het fysieke geheugen
minder is dan de gecombineerde ge-
heugenvraag van alle processen,
moet de virtuele geheugenmanager
elk proces achtereenvolgens op het
fysieke geheugen laden, wachten
tot het proces eindigt en een nieuw
proces over het fysieke geheugen
herhalen en dat herhaalt zich tot alle
processen die zich inzetten voor virtu-
eel geheugen worden uitgevoerd.

Het besturingssysteem (OS) is tegelijk
platform en interface voor alle pro-
cessen door het virtuele geheugen en
anderzijds krijgt het besturingssy-
steem deze processen op de hard-
ware door de processen in het virtue-
le geheugen naar het fysieke geheu-
gen te mappen. Dit staat alle proces-
sen toe die specifiek voor een bestu-
ringssysteem zijn ontworpen, waar-
door processen niet rechtstreeks
communiceren met de hardware, die
dus nog steeds afgeschermd en onder
de zeggenschap van het besturingssy-
steem blijven.

Paging / page file

Delen van een proces (zogeheten pa-
ges of geheugenpagina’s) worden
naar het schijfgeheugen (je harde
schijf) verplaatst. Dit proces wordt
paging genoemd vaak vertaald met



wisselbestand (pagefile). Windows 10
doet dat tegenwoordig prefentief.
Een belangrijke taak van de geheu-
genmanager van Windows is die ge-
heugenpagina’s te verplaatsen tussen
het RAM en de page file. Dat is een
heel complex proces. Een belangrijk
onderdeel is alvast de zogeheten
werkset, een verzameling geheugen-
pagina’s in RAM die door een proces
actief worden gebruikt. Aangezien
een proces niet op elk moment al zijn
geheugen gebruikt, zal de Windows
geheugenmanager sommige pagina’s
uit die werkset halen en naar een
standby-lijst (met diverse prioriteiten)
verplaatsen. Blijven die pagina’s in de
standby-lijst een tijdlang onaange-
sproken, dan kan de manager beslis-
sen die naar de free page-lijst te
verhuizen om ze dan uiteindelijk in de
zeroed page lijst te droppen. Het
world wide web loopt over van artike-
len over hoe groot die page file moet
zijn en of je die grootte nu zelf moet
aanpassen of dat je dat aan Windows
moet overlaten. En toch stammen al
die artikelen uit een tijd dat RAM-ge-
heugen nog duur was. Tegenwoordig
plaatsen wij bij een nieuwe machine
zonder blikken of blozen 16GB RAM
in de slots. Een RAM tekort is zo lang-
zamerhand een beetje achterhaald.
Windows geeft nog steeds het advies
als je zelf de grootte van de page file
wilt instellen om die te zetten op 1,5
maal je RAM-geheugen. Dat zou bij

16GB RAM aan boord tot een bela-
chelijke grootte leiden. Op de forums
kom je het advies tegen om een
waarde van 1GB in te stellen. Maar
ook 2GB of 3GB. Tsja…
Overigens wordt ook de raad gegeven
de page file (in Windws heet die dus
nog steeds wisselbestand) niet uit te
schakelen omdat je hierdoor proces-
sen kunt verstoren. Kijk ook even op:
https://pcmweb.nl/artikelen/besturin
gssystemen/geheugenbeheer-onder-
windows/
en de officiële uitleg van Windows
over virtueel geheugen, page file, fy-
siek geheugen vind je hier:
https://www.windows
helpdesk.nl/virtueel-geheugen/

Een 64-bit flight simulator

Nadat je al dat gemodder met 32-bit
systemen hierboven beschreven,
hebt doorgeworsteld heb je inmid-
dels al een briljant idee gekregen:
Waarom stappen we niet over op een
64-bit flight simulator? Dan ben je af
van die beperking van 4GB voor de
Virtual Address Space, de VAS. Die
4GB, daar waren we aan gekomen
door het getal 2 tor de 32ste macht te
verheffen. Bij een 64-bit flight simula-
tor is die limiet van de VAS het getal 2
tot de 64ste macht. En dat is een to-

taal andere waarde.
Dan is het wel beter om er flink wat
RAM-geheugen bij te plaatsen om
daar ook profijt van te hebben. 16 of
32GB wordt steeds normaler tegen-
woordig. En een 64-bit flight simula-
tor hebben we tegenwoordig:
Prepar3D versie 4. Overigens nie-
mand houd je tegen om ook X-Plane
11 te proberen of FSW van Dovetail,
beide 64-bit simulators. FSX en ook
de eerdere versies van Prepar3D, tsja,
verleden tijd. Het belangrijke in dit
verhaal was: De beperking van 4GB
bij FSX komt doordat de VAS niet gro-
ter kan en dat is inherent aan het 32-
bit systeem of dat nu draait op een
32-bit OS of een 64-bit OS. Daar is
niets aan te doen.

Ik heb dit artikel in elkaar gezet door
veel artikelen op het web te lezen en
ze proberen te begrijpen en ik heb
stevige steun in de rug gehad van Jan
Vaane van FlightSim Eindhoven. En
dit artikel is niet geschreven door een
bollebof op dit terrein. Dus als je je
geroepen voelt mij even stevig te tac-
kelen, ik zou zeggen graag! Daar kan
altijd weer een artikel uit groeien.
Veel wetenswaardigs komt uit:
https://support.precisionmanuals.co

m/kb/a108/vas-management-stop-
ping-out-of-memory-oom-errors.aspx

Erik.

Slotconclusie

RAM ontwikkelde zich als buffer tus‐
sen de lage snelheid HDD en de high
speed processor. RAM kan in de toe-
komst vervangen worden als de snel-
heid van de harde schijf of SSD, de
snelheid van de RAM kan bereiken.
Momenteel is de opslagtechnologie
geavanceerd naar Solid State Drives
(SSD) en SD-kaarten die aanzienlijke
snelheid, robuustheid en voor mobie-
le apparaten ook miniaturisatie verei-
sen die nodig zijn. Maar deze SSD-
drives kunnen de RAM niet effectief
vervangen vanwege hun beperkte
schrijfcyclus-duurzaamheid, die de
uiteindelijke levensduur bepaalt. Ten
einde de levensduur tot een mini-
mum van 5 jaar te verbeteren heeft
een SSD een ingebouwde controller
die de schrijfcycli gelijkmatig verdeelt
over al zijn bruikbare ruimte. Als een
SSD wordt toegepast om als RAM te
simuleren, zal deze strategie echter
het leven van SSD’s niet verlengen,
omdat de schrijfcycli overweldigend
groot zijn in RAM. Immers objecten
zoals webpagina’s, apps en data wor-
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den de hele tijd gemaakt
of bewerkt. In feite moet
het RAM als buffer funge‐
ren voor alle objecten die
worden opgeslagen van
opslaglocaties, ofwel in
web / netwerk / lokale op-
slag. Er is nog een andere
mogelijkheid dat RAM uit-
eindelijk wordt samenge-
voegd met de cache van
de processor, wanneer de
technologie voldoende
geavanceerd is voor het
produceren (met verdere
miniaturisering) van lage
energie-verbruikende ge-
heugenchips, die haalbaar
zijn om de verzadigings-
grootte in het systeem-
ontwerp te bereiken. In
het huidige systeem blijft
het doel van het uitvoeren
van processen nog steeds
verschillend van het doel
van de harde schijf, name-
lijk om gegevens op te
slaan en opgeslagen pro-
cesbestanden naar geheu-
gen te sturen.  De uitzondering is de
page file (aanwezig op de HDD of
SSD) en fungeert als een secundaire
cache wanneer de geheugenbehoefte
van processen hoger is dan het geïn-
stalleerde fysieke geheugen. Vanwe-
ge de trage responstijd van een harde
schijf in relatie tot geheugensnelheid

is het paginabestand nooit een echte
vervanging voor RAM en wordt alleen
toegepast als een noodmaatregel om
geheugenruimte vrij te maken. Het
vergroten van de grootte van het pa-
ge file verbetert de prestaties van het
systeem niet. Met name deze be-
schouwing is reden om een maximale

grootte van RAM toe te passen en zo
mogelijk een SSD niet te gebruiken als
page file. Je kan dit dus het beste aan
Windows 10 overlaten. De 4 GB ge-
heugengrens en 2 TB opslagruimte
limiet in 32-bits systemen, maakt een
enorme sprong in 64-bits systemen.
De maximale capaciteit van RAM en

harde schijf, die momenteel onder-
steund kan worden in een high-end
systeem, is vele malen groter. Zo ma-
ken 64-bits systemen alle toekomsti-
ge technologische ontwikkelingen in
de komende decennia mogelijk.

Jan Vaane.



Waar waren we gebleven? Aan het
einde van de vorige aflevering heb-
ben we het invoeren van de vlucht-
gegevens in de MCDU (FMC) afge-
rond. Dus je eerste en begrijpelijke
reactie is nu: starten en vliegen met
dit ding! Echter, we moeten eerst
nog een paar zaken checken en in-
stellen. Je ziet een kleinere check-
list hiernaast die we gaan volgen.

Het eerste dat we doen is de knop LS
(Landing System, (1)) uit zetten. Dan
zetten we het navigation display naar de
ARC-modus (2), dus één tikje linksom
draaien. En dan zetten we op de draai-
knop ernaast (3) de range (vergroting
van de kaart ) op de laagste stand, dus

10nm. Dan zetten we onze radio’s voor
navigatie 1 en 2 zoals we die willen heb-
ben, dus VOR of ADF. Dat zijn de twee
schakelaars eronder. Beide schakelaars

hier staan op VOR en dat zie je ook op
het navigation display in de beide bene-
denhoeken. Als je op de FMC vliegt hoef
je je over het instellen van de frequen-
ties geen zorgen te maken, dat wordt
door de computer geregeld.
Dan brengen we de hoogte in (4). De
eerste altitude constraint bij de
OLNEY1B SID is 5000ft en dat brengen
we in. En vervolgens willen we dat de
speed, de heading en de altitude wordt
gekoppeld aan de FMC. Dat doen we
door op de knoppen onder de vensters

met de linkermuisknop de klikken. Dan
zie je dat er een amberkleurig balletje
zichtbaar wordt en dat is het teken dat
ze gekoppeld zijn. We kunnen de snel-
heid en de koers niet uitlezen in deze
stand want de FMC wil helemaal niet dat
we ons daarmee bemoeien als hij bezig
is. Je ziet alleen maar streepjes. De
hoogte blijft wel zichtbaar want die
moeten we regelmatig veranderen en
daar wil de FMC niet zelf over beslissen.
De Vertical Speed (stijg-daalsnelheid
heeft de FMC ook al bepaald vandaar

ook hier de streepjeslijn.
We gaan nu volgens de checklist kijken
naar de ECAM Status, het onderste
scherm in het midden (de console) en
daarvoor drukken we op het kleine toet-

senbordje eron-
der op de linker
van de twee
middelste toet-
sen. Als we alles
goed gedaan
hebben zie je
het woordje

NORMAL verschijnen.
Dan check je nog even je PFD en je ND
of alles er correct in staat en dan zet je
de MCDU in de F-PLAN modus, de flight
plan modus.

Klaar! We gaan de motoren starten. Of
toch nog niet want we zijn de passagiers
vergeten, iets dat mij vaker overkomt.
En voordat we de passagiers toelaten tot
de cabine moeten we toch eerst nog wat
doen om het leven aan boord een beetje
aangenaam te maken. Juist, de tempe-
ratuur en ook de air conditioning. En dat
kunnen we niet zonder onze APU (Auxili-
ary Power Unit) te starten. En we heb-
ben ook perslucht nodig voor het starten
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van de motoren. Maar, even over de
temperatuur aan boord. Als je op het
kleine toetsenbord onder het ECAM

scherm op de
knop COND
drukt krijg je
in het scherm
een overzicht
van de tem-
peratuur aan
boord, 13°
dus. En wij
piloten kun-
nen daar te-

gen maar het zal de maatschappij
beslist boze brieven van passagiers op-

leveren. Gezeur waar we geen zin in
hebben. We drukken op de APU Master
Switch, de bovenste knop in het kleine

APU-paneel
onderop het
overhead
panel. Dan
schakelt het
ECAM-scherm
automatisch
naar de APU-

pagina. Je ziet FLAP OPEN dat zijn de
kleppen die opengezet worden om lucht
van buiten naar de APU toe te laten.
Dan wacht je even totdat je een blauw
lampje op de APU Master Switch ziet en

dan kan je star-
ten. De knop
met START er-
onder. Dan
moet je wach-
ten tot de bo-
venste wijzer
op 100 staat en
je ziet ook de
temperatuur
(EGT Exhaust
Gas Temperatu-
re) eerst flink
stijgen en daar-
na loopt hij
weer terug. De

generatoren worden ingeschakeld en als
het allemaal klaar is zie je AVAIL (avai-
lable) in het scherm maar ook op de
startknop van de APU. Dan gaan we

weer terug naar de
COND-pagina van het
ECAM- scherm en we
drukken bovendien op
de knop APU BLEED
die ietsje boven het
APU-paneel zit. Dan
gaat de temperatuur
stijgen. De bovenste
rij is de ingestelde
temperatuur en de
onderste de actuele
temperatuur en die
gaat omhoog. De
aanduiding FAULT op
de knoppen PACK 1
en PACK 2 zijn dan
ook uitgegaan. Als dit
allemaal voor elkaar
is en we niet meer
bang hoeven te zijn
voor beschadigde

passagiers, gaan we ze laden.

Daarvoor gaan we weer naar de rechter
MCDU en klikken linksonder op
LOAD/FUEL. Je ziet daar dat we 120
passagiers gaan laden en dat het maxi-
mum aantal 180 is. Je drukt op BOAR-
DING en dan zou het kunnen zijn dat er

niets gebeurt. Dan moet je even chec-
ken of je de deuren hebt opengezet. Dat
laden gaat met ongeveer één persoon
per seconde dus dat heeft even tijd no-
dig. Je kunt ook op LOAD INSTANT
drukken en dan is dat in een oogwenk
geregeld.

Nu kunnen we de checklist gewoon vol-
gen: Parking Brakes ON, Gashendels op
IDLE, we checken of de barometerstand

goed is ingevoerd. Deze vlucht is met
fair weather dus 1013 is correct. Dan
gaan we naar het overhead panel.
SEATBELTS moet ON. De External Power
mag uit want we hebben de APU draai-
end. Met de rechtermuisknop dan veran-

dert ON in AVAIL.
We moeten hem nog
loskoppelen. Die
knop zit in het ELEC
panel boven het AIR
COND panel.



In de rechter MCDU gaan we naar de
beginpagina en drukken dan op ACT
DOORS. Hier kan je alle deuren sluiten.
Als dat gedaan is drukken we nog een
keer op RETURN en daarna in het hoofd-
venster op GROUND SERVICES. Daar
kunnen we de Traffic Cones (de kegels)
de blokken en de ground power unit
verwijderen. Na verloop van enige tijd
zie je ook SLIDE verschijnen naast de
deuren. De bemanning heeft de deuren

vergrendeld en heeft het Door Emergen-
cy Mechaniek in werking gezet. En als
laatste zet je de Beacon lichten aan om
de ground crew duidelijk te maken dat
je gaat starten.

De linkermotor is motor nummer 1 en
de rechter is nummer twee. Het is een
goede gewoonte om nummer twee eerst
te starten omdat daar het platform
meestal vrij is want aan de linkerkant
staan eventueel nog bagagewagentjes,
de loopbrug is nog niet helemaal inge-
trokken, enz.

We gaan het
verloop van het starten volgen op de
twee ECAM-panelen in het midden van
het instrumentenpaneel. Hier rechts zie
je de twee ECAM-panelen onder elkaar.
Eerst de situatie als er nog niets draait.
Je ziet ook nog even de pagina
DOOR/OXY. Rechts is de situatie als er
een en ander gaat draaien. Die komt
automatisch naar voren als je de draai-
knop naar rechts draait (zie plaatje hier-
naast) We doen een engine start tijdens
de pushback want dat komt het vaakst

voor. De parking Brake moet OFF en
dan drukken we Shift+P. Dan ga je naar
het ENG paneeltje dat op de middencon-

sole zit onder de gashendels en je zet
daar de draaiknop op ING START (igniti-
on = ontsteking). Vervolgens zet je de
knop ENG2 om naar boven en dat is
alles, geen brandstofpompen en zo.
Wordt allemaal voor je gedaan. En dan
ga je monitoren. Dat heet toch zo te-
genwoordig? Dat betekent goed kijken
wat er gebeurt. Er verschijnt even een

A-tje boven het ignition
symbool in het onderste
scherm en dat gaat weer
uit. En nu zien we dat de
motor langzaam op gang
komt. Wat we willen zien



is dat het toerental van de N1 op 19 à
20 komt te staand, dat is de idle-snel-
heid en de EGT (exhaust gas temperatu-
re) op ongeveer 380. Bij een start met
pushback start je de rechtermotor tij-
dens de pushback. Als die klaar is zet je
de parking break aan en dan start je de
linkermotor. Dat is een beetje standaard
geworden omdat het handig is. Als er
iets niet goed verloopt krijg je meldin-
gen in rood of amber op je scherm. En-
gine 1 starten gaat net zo als engine 2.
De draaiknop op het ENG paneeltje die
we gedraaid hebben, naar IGN START
kan nu weer teruggedraaid worden naar
Norm, het eerste punt van

de kleine checklist hierboven. We heb-
ben de APU niet meer nodig want de
beide motoren draaien nu en leveren de
electriciteit en de perslucht, dus we kun-
nen op het overhead panel APU Bleed
Air en APU Master uitschakelen.
De spoilers (speed brakes) moeten op
ARM. Met de rechtermuis klik je op de
hendel en dan verschuift die nog iets
naar boven.

Ruddertrim moet op 0 staan. De pitch
trim kunnen we uitlezen uit de MCDU.
Ga naar de PERF pagina en dan TAKE
OFF. We hadden hier als flapstand een 2
ingevoerd en toen kwam daarachter te

staan: UP0.8. Dus we stellen de trim in
op 0.8 up. Op het kleine toetsenbord
onder het ECAM-scherm zie je een knop
FCTL en dat levert je weer een mooi
nieuw scherm met trimgegevens. Je
draait nu aan het trimwiel tot je uit kunt

lezen: 0.8°UP. En op dit scherm kan je
meteen de Elevators, de Ailerons, de
speedbrakes en de rudder testen op
goede werking, dus de flight controls
checken. Je kunt ook zien dat de spoi-
lers van één van de vleugels gaan uit-
staan bij het maken van een bocht als
ondersteunende functie. We zetten de
flaps op stand 2, zoals we ook in de

MCDU hebben
ingebracht en
dit kan je in het
bovenste ECAM
panel zien.

Engine anti ice
en wing anti ice
zijn niet nodig

voor deze vlucht. We checken nog even
het onderste ECAM panel de status pagi-
na en ook de Doors pagima of alles in
orde is.

We gaan taxiën. Dat kan je doen met
behulp van ATC in FSX/P3D of met be-
hulp van een ander taxi-programma of
helemaal niet. Vandaar dat het tussen
haakjes staat. Het taxi-licht op het
neuswiel gaat aan en de parking brake
gaat los.
Je zet de thrust levers een stukje om-
hoog zodat N1 in het bovenste ECAM-
scherm stijgt naar 25-30%. Dan gaat de

kist rollen en dan kunnen de thrust le-
vers weer terug naar idle. Dat eerste
beginstootje was voldoende om de zaak
in gang te zetten en hem door te laten
rollen. Tijdens het taxiën tip je even de
remmen aan om ze te testen. Is een
goede gewoonte.
In het bovenste ECAM-scherm is een
soort mini-checklist verschenen, je weet
wel, op de plek waar het vliegtuig zijn
mededelingen plaatst, zijn hart uitstort
en dat ziet er zo uit:
Als er achter een item een mededeling

in blauw staat moet de piloot een be-
paalde actie ondernemen, in dit geval
moet de AUTO BRAKE op MAX. Het AU-



TO BRAKE PANEL zit meteen rechts van
het bovenste ECAM-scherm:

Daar druk je op de rechterknop waar
MAX boven staat. De auto brakes moe-
ten aan staan indien je in een noodsitu-
atie de start moet afbreken.

Je checkt je FCU (het paneel van de au-
topilot) of alles Dashed en Bolled is, dus
streepjeslijnen en ballletjes, als teken
dat de machine gekoppeld is aan de
FMC. Dat hadden we al ingesteld, maar
toch…

Dan blijft er nog maar één punt van het
lijstje over en dat is T.O. CONFIG. Om
dat te regelen ga je naar beneden naar
het kleine toetsenbord waar je een toets
TO CONFIG vindt. Die druk je in en dan
verdwijnt de blauwe tekst en krijgt je
het woordje NORMAL te zien. En als je
nu goed hebt opgelet heb je misschien

ook even een zacht tevreden gegrom
van je Airbus gehoord. Maar het kan je
ontgaan zijn.

De Weather Radar moet nog aan. Dat zit
vlak bij de speed brake hendel op de
middenconsole. Schakelaar (1) moet
één tikje naar rechts naar WX+T en
schakelaar (2) moet omgezet worden.
Afhankelijk van het weer waarmee je
vliegt kan je dan een weergave van het
weer krijgen in je navigation display
(eigenlijk MD: Multifunction Display). Bij
fair weather zie je niets. Als je ook bij

slecht weer niets ziet moet je even aan
de Brightness knop draaien die helemaal
links zit.
Je checkt nog even op het paneel van de
auto pilot (FCU) of je Flight Director aan
staat (belangrijk) en dan als laatste
gaan we de transponder inrichten. Die

zit rechtsboven de hendel van de speed
brake. Voor deze vlucht voeren we een
fantasiegetal in, maar dat is natuurlijk
anders als we bijvoorbeeld multi player
vliegen met andere piloten en een ATC.
Je moet altijd 4 cijfers invoeren. Als je
er maar drie invoert omdat het laatste
getal al klopte dan vreet ie ‘t niet.

Dat is het voor nu. In de volgende afle-
vering krijgen we Before Takeoff, Take-
off en Climb out. Beslist het spannend-
ste gedeelte.

Nog even verder gesnuffeld op de pagi-
na van Doofer911:
https://www.youtube.com/user/Doofer9
11/videos en daar kwam ik weer inte-
ressante zaken tegen. Bijvoorbeeld de
Rejected Takeoff voor de Airbus of de
Go Around Tutorial. Vaak verwaarloosde
zaken.

Wat betekent het woord Doofer? Doofer
kan alles betekenen. Als je op zoek bent
naar een term ergens voor of naar een
naam en die niet weet zet je daarvoor in
de plaats DOOFER. Dinges is wel een
aardige vertaling. Maar het kan ook een
afstandbediening zijn. Maar het kan ook
dat ene kleine onderdeeltje zijn dat
overblijft na een ingewikkelde construc-
tie waar verder alles op zijn plaats viel.
Behalve dat ene kleine onderdeeltje. Je
legt het weg voor later: do fer later. 911
betekent hier niet nine eleven, zoals we
weten een zwart stukje geschiedenis,
maar nine one one, het alarmnummer.
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Dit artikel is nummer 4 in een ho-
pelijk lange reeks over de kleinere
Airbus. Alles wat hier staat gaat
ook op voor de kleinere 318/319 al
zullen de beladingsgewichten en
zo wel anders zijn. Het is geschre-
ven sterk leunend op de video’s
van Doofer911 die je hier kunt
vinden:
https://www.youtube.com/watch?v
=TRCbOc1QgSw
en met de volgende artikelen zal
dat niet anders zijn. Dus warm
aanbevolen deze video’s als je de
Engelse taal meester bent.

Erik.
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En laten we meteen beginnen door
in onze A2A Piper Cub te klimmen
en op te stijgen. Gebruik al je
checklists en alle technieken waar-
over wij het gehad hebben in de
voorgasnde vier afleveringen.

Uit een stall halen

Nadat we het gebied van het cir-
cuit hebben verlaten ‘level je off’
op tenminste 3.000ft boven het
grondniveau en zorg je dat het
vliegtuig netjes getrimd is. Hieron-
de zie wat de luchtstroom over on-
ze vleugel precies doet - netjes en
gladjes met minimale weerstand

(drag). In een goed gebalanceerd
vliegtuig in een straight and level
vlucht (het plaatje eronder) produ-
ceert deze laminaire luchtstroom
voldoende lift als tegenwicht tegen
het gewicht van het vliegtuig. Je
zult je herinneren dat wij eerder in
deze serie dat een vlucht met wei-
nig snelheid demonstreerden en
dat wij vertelden hoe we onze ‘an-
gle of attack’ moesten vergroten
om toch op dezelfde hoogte te blij-
ven bij lagere snelheden. We kun-

nen dit ook wat verder doorzetten
en laten zien wat er gebeurt met
die laminaire luchtstroom als we
de snelheid nog verder terugne-
men. Als je de drie afbeeldingen
volgt zie je dat bij het toenemen
van de angle of attack het punt
waar de luchtstroom losbreekt van
de vleugel zich steeds meer naar
voren verplaatst aan de bovenkant
van de vleugel. Als we nog verder
doorgaan met het terugnemen van
de snelheid, komen we op een

punt dat het loslaten van de vleu-
gel zover naar voren komt te lig-
gen en dat de hoeveelheid weer-
stand veroorzaakt door het steeds
schuinere stand van de vleugel dat
er niet meer voldoende opwaartse
kracht wordt opgewekt om het
vliegtuig in de lucht te houden. Het
punt waarop dit gebeurt is het
STALL POINT van het vliegtuig.
En dat wordt weergegeven in de
grafiek hier. Je ziet hoe lift zich
gedraagt in deze fase.

Sommige vliegtuigen veroorzaken
spectaculaire stalls waar de neus
alarmerend naar beneden valt, met
een snel teruglopen van de hoogte.
Moderne vliegtuigen, zeker trai-
ners, zijn in het algemeen zo ont-
worpen dat dramatische stalls
bijna niet voor komen en ze de nei-
ging hebben om de neus langzaam
en beheersbaar te laten vallen en
een sneller herstel met minder ver-
lies aan hoogte mogelijk is.
Het is een uiterst belangrijke pilo-
tenvaardigheid om de symptomen

GENERAL AVIATION (GA)

BACK TO BASICS
Serie 1: les 5:

vaardigheden voor
gevorderden

De laminaire luchtstroom wordt verstoord, wordt afgebroken als we onze ‘angle
of attack’ laten toenemen totdat de vleugel ‘stallt’.



van een op handen zijnde stall te
kunnen herkennen en van daar uit
te kunnen herstellen met een mini-
maal verlies aan hoogte. Zoals vele
andere aspecten van onze training
tot nu toe kunnen onbedoelde ma-
noeuvres op geringe hoogte cata-
strofaal zijn. Dus als je vliegt
realiseer je dan constant in welke
fase van de vlucht je bent en het
risico dat daaraan verbonden is.
Bijvoorbeeld, langzaam vliegend
met een grote angle of attack lo-
pen wij het risico van een stall en
moeten we alert zijn op de sympto-
men van een beginnende stall zo-
als lage snelheid, verlies aan
hoogte en de mogelijkheid dat de
neus of zelfs een vleugel plotseling
naar beneden duikt.
Doordat elk type vliegtuig weer
anders kan zijn in zijn gedrag als
we een stall naderen en die ook
doorzetten is het gebruikelijk dat
piloten die overstappen naar een
ander vliegtuig dat zij moeten la-
ten zien dat zij een stall herkennen
en ook onmiddellijk kunnen her-
stellen van een stall bij hun check
ride op het nieuwe vliegtuig. Dus
welk vliegtuig je ook kiest voor
deze tutorial, steeds moeten de-
zelfde algemene vaardigheden
worden geleerd.
Voordat we dit allemaal gaan pro-
beren, dat je een goede piloot bent
die goed ‘airmenship’ kan laten
zien, moeten we eerst door een
snelle set van checks lopen om ze-
ker te weten dat er geen andere
vliegtuigen in de buurt zijn, dat het

vliegtuig correct presteert en dat er
geen losse objecten door de cock-
pit gaan vliegen. Ik gebruik een

simpel en toepasselijk geheugen-
steuntje: HHELL (Hoogte voldoen-
de, Hatches - luiken, deuren - en

harnassen - gordels dus -  geze-
kerd, Engine instrumenten ge-
checkt, Losse objecten vastgezet,
Lookout voor andere vliegtuigen)!
Om te checcken voor andere vlieg-
tuigen doe je een level turn van 30°
terwijl je voortdurend om je heen
kijkt. Dan keer je terug en trim je
voor straight and level en sluit je
het gas langzaam af. Van onze vo-
rige tutorial over slow flight, weet
je nog dat als de snelheid lang-
zaam terugloopt we de neus om-
hoog moeten brengen om hoogte
te houden. Ga door met de neus
geleidelijk omhoog brengen om
hoogte te houden terwijl de snel-
heid verder afneemt tot stall snel-
heid, die bij de Piper Cub een
povere 33 knopen is. Zorg secuur
voor een stand van het vliegtuig
waarbij de vleugels op gelijke
hoogte blijven (level attitude) om
te voorkomen dat het vliegtuig zij-
waarts probeert te duiken in een
nare spin. Dit doe je met je rudder
pedalen en niet met je ailerons. Je
zit al dicht tegen de stall snelheid
aan en je angle of attack is erg
groot. Als je nu een plotselinge be-
weging maakt met de ailerons kan
je met de ene vleugel al over de
stall hoek heen zitten voordat dat
plaats vindt bij de andere vleugel
waardoor je in een spin terecht
komt met een aanzienlijk verlies
aan hoogte.
Als we steeds dichter bij het stall
punt komen, heeft een moderner
vliegtuig stall waarschuwingen om
je te alarmeren. Dit is meestal een

Moderne trainers hebben visuele waarschuwingen en alarmsignalen als je in de
buurt van een stall komt.
Piloten van eenvoudiger vliegtuigen vertrouwen op het schokken van het air-
frame en de snelheid als stallwaarschuwing.



combinatie van een zichtbare
waarschuwing op het instrumen-
tenpaneel met een geluidssignaal
zoals we op de vorige pagina heb-
ben gezien. Onze kleine Piper Cub
is eenvoudiger, dus we moeten
hier alert zijn op een aerodynami-
sche waarschuwing van de begin-
nende stall. Als de laminaire lucht-
stroom wegvalt zal de turbulentie
die daarvoor in de plaats komt zor-
gen voor een trilling of een schok-
ken in de besturingsvlakken als
deze verstoorde luchtstroom over
de elevators gaat dus je krijgt hoe
dan ook een waarschuwing.
Als de stall plaats vindt valt de
neus omlaag doordat de hoeveel-
heid gegenereerde lift naar bene-
den duikelt (geen erg gepaste
woordgrap). Je moet dan onmid-
dellijk de stick voorwaarts duwen
en tegelijkertijd rustig maar reso-
luut vol gas geven. Let op je snel-
heid en meteen als je voldoende
snelheid hebt om er zeker van te
zijn dat je niet nog eens stallt tij-
dens het herstel trek je de stick
rustig en soepel naar achteren en
ga je over naar een klim met full
power. Als je eenmaal op je origi-
nele kruishoogte zit level je off,
haal je diep adem en herhaal je dit
alles nog een keer kijk je hoeveel
hoogte je hebt verloren. Je gaat
natuurlijk proberen om dit verlies
aan hoogte tot een absoluut mini-
mum terug te brengen terwijl je
toch nog de controle over je vlieg-
tuig behoudt.
Nog een aanvullende waarschu-

wing: als je te snel overgaat tot het
weer naar achteren trekken van de
stick tijdens het herstel wordt er
op deze manier een nieuwe stall
ingebracht doordat de luchtstroom
over de vleugel niet aan de vleugel
vast kan blijven zitten bij deze lage
snelheden. Dit heet een ‘g’ stall en
je kunt de A2A Piper Cub zover
krijgen dat hij dit ook doet. Als dit
zou gebeuren moet je geen druk
naar achteren meer geven op de
stick en het toestel eerst laten ac-
celereren voordat je het opnieuw
probeert want anders gaat je daal-
snelheid toenemen en werken de
stuurvlakken niet meer. Houd je
recovery soepel en positief en oe-
fen ermee totdat je een beginnen-
de stall kunt herkennen en kunt
recoveren binnen de 200ft of min-
der.
Tot nu toe heb je een ‘schone’stall
geoefend zonder neergelaten flaps
(ja precies, de Cub heeft geen
flaps). Bij elke examenvlucht moet
je erop voorbereid zijn dat je ook
een veilige stall recovery kunt la-
ten zien bij een ‘vuile’ of landings-
configuratie naast een recovery uit
een schone stall. Dat houdt in dat
je als je vaart mindert je het lan-
dingsgestel en full flaps zou uitzet-
ten. Je kunt dan verwachten dat de
stall snelheid lager wordt (bijvoor-
beeld bij een Cessna 172 is de stall
snelheid ‘clean’ rond 53 knopen en
48 knopen ‘vuil’. En je moet er ook
op letten dat je als je ‘vuil’ vliegt je
niet een flap snelheidslimiet over-
schrijdt tijdens een recovery.

Scherpe bochten

We gaan nog één basismanoeuvre
leren voor we weer koers zetten
naar dat circuit waar we steeds die
landing precies goed willen krij-
gen.
Eigenlijk per definitie wordt een
45° helling in de bocht beschouwd
als een scherpe bocht, een steile
bocht, ofschoon er ook piloten zijn
die getraind zijn 60°. We moeten
weer een paar basis aerodynami-
sche wetmatigheden bestuderen
om ze op waarde te kunnen schat-
ten, de gevaren te kunnen zien en
hoe je ze op de juiste manier moet

toepassen. Welke bocht we ook
ingaan we laten de normale lood-
recht omhoog gerichte lift-vector
in een bocht kantelen naar één
kant. Bij bochten met een 30° hel-
ling hadden we al geleerd dat we
deze vermindering van lift moeten
compenseren door voldoende druk
naar achteren op de stick te geven
om te voorkomen dat de neus naar
beneden gaat en het vliegtuig
hoogte verliest. Bij steile bochten
wordt dit nog kritischer doordat de
kracht van het gewicht van het
vliegtuig met alles erop en eraan
merkbaar toeneemt. In feite levert
een 60° bocht in level flight een
kracht op van 2Gs. Als we de steile
bocht ingaan vangen we dit op
door meteen een aanzienlijke hoe-
veelheid kracht naar achteren op
de stick te geven om onze angle of
attack te vergroten om zo voldoen-
de lift te genereren om hoogte te
houden. Dit laat natuurlijk ook
meteen de hoeveelheid drag
(luchtweerstand) toenemen. Daar-
door moeten we in lichte vliegtui-
gen tegelijkertijd full throttle
geven om op snelheid te blijven bij
steile bochten.
Werk je HHELL checklist nog even
af, kijk 360° rondom voordat je
door middel van een herkenbaar
punt op de horizon trimt voor een
straight and level te vliegen stuk.
We kunnen beter een een herken-
baar punt buiten de cockpit nemen
dan het gyrokompas omdat het
essentieel is dat we 95% van de tijd
buiten de cockpit kijken. Bij deze

Als we een scherpe bocht ingaan gaat
de lift vector mee overhellen en hebben
we minder verticale lift om ons in de
lucht te houden.
Je moet ook de visuele oriënteringspun-
ten voor een scherpe bocht weer even
in je herinnering zetten.



versnellingkrachten kunnen din-
gen elkaar snel opvolgen en je wilt
klaar zijn om in elke situatie op de
juiste manier te reageren.
We draaien nu de bocht in terwijl
we tegelijkertijd full power geven
en als de bank angle (hellings-
hoek) gaat toenemen beginnen we
kracht naar achteren op de stick/
yoke te geven. Net als bij minder
scherpe bochten heb je referentie-
punten buiten de cockpit nodig om
steeds in staat te zijn een steile
bocht vast te houden zonder hoog-
te te verliezen. Als je nog onvol-
doende bekend bent met het
vliegtuig waarin je deze vluchten
maakt is het beter te oefenen in
stappen (30°, 40°, enz.) Om ervoor
te zorgen dat je niet in een spiraal
terecht komt met verlies van con-
trole.
Als je ziet dat je hoogte begint te
verliezen volsta dan niet met al-
leen maar de stick naar achteren te
trekken. Op die manier vergroot je
de belasting op de vleugels en niet-
acrobatische vliegtuigen zijn hier
niet voor gebouwd. Breng je hel-
lingshoek iets terug waarna de
neus weer iets omhoog komt waar-
door je niet meer verder daalt. En
tegengesteld kan je elke neiging
tot klimmen opheffen door de hel-
lingshoek iets te laten toenemen,
maar ga niet over de 60° heen.
Oefen op steile bochten naar links
en naar rechts totdat je ze kunt
uitvoeren met je ogen dicht (grap-
je). Maar je moet je referentiepun-
ten weten zodat je blindelings een

steile bocht kunt draaien in elke
richting zonder dat je hoogte ver-
andert. Hoewel we de krachten
van versnelling die in de werkelijk-
heid optreden niet in de flightsim
kunnen dupliceren, kunnen we er
wel voor zorgen dat we oefenen
met Autorudder uit en de schuiven
voor Realisme helemaal naar
rechts. Om nog even na te gaan of
we inderdaad in staat zijn de hoog-
te te handhaven bij steile bochten
kan je het beste Flight Analysis
openen na afloop om je verrichtin-
gen te checken.

De verwarming gaat hoog

Afdalingstechnieken hebben we al
eerder behandeld in deze serie
maar we hebben toen om reden

van eenvoud een aspect overgesla-
gen. Nu we zo langzamerhand toe
zijn aan het vliegen van circuits
moeten we het juiste gebruik van
carburateurverwarming (carburet-
tor heat) gaan bekijken. Veel lichte
trainingsvliegtuigen zijn uitgerust
met zuigermotoren met een carbu-
rateur. Dat is geen probleem om-
dat de meesten van ons hier ook
mee werken in ons dagelijks leven
met onze auto bijvoorbeeld, maar
vliegtuigmotoren zijn onderwor-
pen aan een aantal fenomenen die
tamelijk ongewoon zijn in onze
auto. Ik weet dat niet elke piloot
een ‘petrol head’ is dus laten we
eens kijken of ik dit in een enkele
simpele paragraaf kan behandelen.
Een carburateur zorgt voor het

correcte lucht/brandstof mengsel
voor de motor voor elke instelling
van de gashendel. De throttle
werkt direct op een vlinderklep in
de carburateur. De afbeelding hier-
boven laat ons een gedeeltelijk ge-
sloten throttle zien en bijgevolg
een gedeeltelijk gesloten vlinder-
klep in een carburateur. Als lucht
door de vernauwing stroomt vormt
het een venturi waar de lucht snel-
ler gaat stromen. Deze snelheids-
toename heeft een belangrijk
lagere statische luchtdruk tot ge-
volg en een veel lagere luchttem-
peratuur. Ja, ben je er nog? Ga
anders even naar:

Bij het draaien van bochten heeft de buitenste vleugel een grotere angle of attack
waardoor daar een stall kan optreden, de vleugel naar beneden valt en we in een
spin terecht komen.



https://www.faa.gov/regulations_po
licies/handbooks_manuals/aviation
/phak/media/09_phak_ch7.pdf
een gedeelte uit die prachtige
handboeken van de FAA met
mooie afbeeldingen over de wer-
king van een vliegtuigmotor met
zuigers met daarin ook het bevrie-
zen van de carburateur behandeld.
Ja, in het Engels helaas.
Als de inkomende lucht voldoende
vochtig is en een lagere tempera-
tuur heeft kan de temperatuur van
deze lucht teruglopen tot het vries-
punt en kan er ijs opgebouwd wor-
den in de carburateur.
Zo, ook even afgehandeld! Terwijl
het natuurlijk allemaal veel inge-
wikkelder is, is het voor nu vol-
doende om te stellen, dat altijd als
we omstandigheden tegenkomen
die kunnen bijdragen tot bevrie-
zing van de carburateur, we ‘car-
by’ heat inschakelen om de lucht
op te warmen die van het spruit-
stuk de carburateur in gaat om
‘icing’ te voorkomen. Als we dat
niet doen zal de motor teruglopen
in prestatie omdat er te weinig
mengsel binnenkomt en zal hij
eventueel stoppen.
Terwijl, als de lucht maar vochtig
genoeg is dit verschijnsel kan op-
treden tot +32°C (+90°F) komt het
toch het meeste voor bij Outside
Air Temperatures (OAT) van +5°C
tot +10°C (+40°F tot +50°F).
Maar als we wachten totdat de car-
burateur ook werkelijk bevroren
raakt voordat we de verwarming
aanzetten kunnen we er wel eens

achter komen dat de motor onvol-
doende warmte produceert om het
ijs te laten smelten hetgeen bete-
kent dat we met een echte motor-
storing zitten. De beslissing
carburateurverwarming aan/uit is
dus een voorzorgsmaatregel. En
omdat de meeste vliegtuigen geen
klokje hebben om de temeperatuur
van de carburateur te volgen moe-
ten we als uitgangspunt nemen dat
bevriezing vooral optreedt als de
throttle bijna dicht staat. Dus we
passen volledige carburateurver-
warming toe altijd als we gas te-
rugnemen voor een afdaling en dat
doen we met de carby heat knop.
Tegenovergesteld, als de verwarm-
de lucht invloed heeft op het lucht/
brandstof mengsel dat de motor
ingaat moeten
we ook de car-
burateurverwar-
ming weer
volledig afslui-
ten als we op-
nieuw gas geven
om te voorko-
men dat de mo-
tor beschadigt,
dus carburateur-
verwarming vol-
ledig aan bij het
sluiten van het
gas voor een af-
daling en de ver-
warming weer
volledig uit als
we de throttle
weer open zet-
ten.

De volgende keer

We sluiten onze introductie voor
de basismanoeuvres af en gaaa nu

alles op een rijtje te zetten voor het
vliegen van het circuit en beginnen
met het ‘kussen’ van de landings-
baan zoals professionals dat doen.

Tien jaar geleden schreef Peter
Stark van de PC-Pilot series over
de grondbeginselen van het vlie-
gen. In die tien jaar is er veel, veel
verbeterd aan vooral de add-ons
voor de flight simulator. Het werd
daarom tijd om deze series te her-
schrijven met gebruikmaking van
deze nieuwe add-ons van hoge
kwaliteit. Dit is de vertaling van
les 5 van serie 1.

Erik

Al ons oefenen tot nu toe was gericht op
wat we in de volgende aflevering gaan
behandelen: het kussen van de lan-
dingsbaan nadat we het circuit hebben
gevlogen.

De mooie Piper Cherokee van A2A waar we ook mee gaan vliegen.
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Er bestaat nauwelijks twijfel of we moeten over-
stappen naar versie 4 van Prepar3D. Die conclusie
kan je trekken uit het eerste artikel van deze No-
tam. Nou, het moet niet. Je kunt ook zeggen: Ge-
noeg is genoeg! Maar lukt je dat? Kan je die
verleiding weerstaan?

Wat je ook uit het artikel kunt concluderen is dat
de add-on makers echt wel enige tijd nodig zullen
hebben om hun vliegtuigen om te werken. In min-
dere mate geldt dat voor scenery. Alabeo, het zus-
je van Carenado was de eerste die alles vernieuwd
uitbracht en toen volgden er meer. En het gaat
snel, waaruit je de conclusie kunt trekken dat de
softwaremakers maar wat graag overstappen. En
PMDG heeft de 737 ook al overgezet. En er zijn ook
al ontwikkelaars die meedeelden dat ze niet meer
nieuwe projecten voor versie 3 ontwikkelen. Ja,
het kan snel gaan. En toch.

En toch, met de 737 van PMDG vlieg ik eigenlijk
niet meer. Als je er vier weken niet aan gewerkt
hebt begin je de finesses al kwijt te raken. Ik was
dus overgestapt naar de Airbus 318/321 van Aero-
soft, die is gewoon wat simpeler. En Aerosoft had
de 4-versie voor augustus beloofd en inmiddels zit-
ten we in oktober. Dus dat is al een twee maanden
zonder een airliner!

En verder, de grotere airliners hadden nooit echt
mijn belangstelling. Wel de kleinere regionale jets
en turboprops. De commuter vliegtuigen. Precies,
en we hebben zover ik weet nog helemaal niets
gehoord van Majestic over de Q8 400 (Toch wel, hij

komt eraan!). Over lijden gesproken! En de CRJ
700-900 waarmee Aerosoft dan toch eindelijk ge-
komen is zit vol kinderziektes. Ik geloof dat er in-

middels 10 updates zijn uitgekomen. De klanten
van Aerosoft die deze kist hebben gekocht zijn in-
middels gepromoveerd tot beta-testers. Nog maar
even wachten hiermee.

En ik las ergens dat PMDG niet overweegt om die
prachtige J41 over te zetten naar versie 4. En toen
las ik later dat ze dat toch wel gaan doen. Ik bedoel
maar! Heen en weer geslingerd tussen emoties.

De kleinere turboprops, hoeveel zijn daarvan? Wei-
nig. Maar Carenado komt met de Saab S340 en dat
ziet er allemaal weer gelikt uit. Als je de midden-
console bekijkt zie je ook een FMC (CDU) dus tame-
lijk modern. Maar Carenado was niet zo sterk met
het ontwikkelen van een goed werkende FMC tot
nu toe. Misschien dat het met deze Saab beter is.
Ook gebaseerd op Navigraph gegevens. Tot nu toe
kon je bij de FMC van Carenado niet eens een
vluchtplan bijvoorbeeld gemaakt in FSCommander
importeren. Nou vraag ik je! Kommer en kwel ei-
genlijk. Maar regionale jets en turboprops is in FSX
ook jaren een verhaal van schaarste geweest.

Hoe ik het nu doe? Gewoon de Learjet 35A van Fly-
simware met daarin de GTN750 van Garmin. Bijna
een volwaardige FMC. En dat is natuurlijk heel aan-
nemelijk dat je een moderne GTN750 in een oude-
re kist hebt ingebouwd. En hij vliegt als een raket.
Jazeker het nodige handwerk als het om VNAV
gaat maar de Garmin geeft je een goed advies.

En verder is het dus wachten, wachten.

Erik

Over het lijden van een P3D-versie-4 simmer
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