
Uit brieven van lezers (van de PC-
Pilot) blijkt dat een groot aantal sim
piloten zich òf niet bewust is van òf
het moeilijk vindt om te doorgron-
den wat de meer geavanceerde
functies van de default GPS in Mi-
crosoft Flight Simulator en in
Prepar3D inhouden. Dus in deze af-
levering starten we met ons te
oriënteren op deze geavanceerde
functies en hoe je met behulp hier-
van je vlucht beter beheersbaar,
professioneler en vooral leuker kunt
maken.

Een verborgen schatkist aan functies

Het Global Positioning System komt van
de militairen die gebruik maakten van
satellieten in een baan om de aarde om
het richten van wapens accurater te ma-
ken. In een later stadium werd het sy-
steem beschikbaar gesteld voor
niet-militaire gebruikers en is het tegen-
woordig de belangrijkste methode ge-
worden om te navigeren aan boord van
schepen, vliegtuigen en ook op trektoch-
ten over land. De luchtvaart was er snel
bij door vanaf 1995 deze technologie te
adopteren en tegenwoordig zal het je
moeilijk vallen een vliegtuig te vinden
waar de piloot niet tenminste een basis-
uitrusting voor GPS aan boord heeft.
GPS-navigatie en avionic suites zoals we
ze nu kennen in dit decennium bieden
belangrijke voordelen maar ze vragen
zeker om enige gewenning en praktijk-
ervaring willen piloten er professioneel
mee om kunnen gaan. Te vaak geven
flightsim pilots het op om dan maar te-
rug te gaan naar de basis en de GPS
alleen maar als een bewegende kaart te
gebruiken. Dus laten we dat veranderen
of tenminste op pad te helpen.

We gaan ervan uit dat je de default GPS
al van tijd tot tijd hebt gebruikt en be-
grijpt hoe je met de basisdisplay moet
omgaan inclusief de range, terreinkaart
en kunt interpreteren wat je op de kaart

ziet. Het gaat hier meer om de weg te
vinden in nuttige en soms weinig ge-
bruikte toepassingen die steeds kans
hebben gezien zich te verbergen in de
marge of ergens in een submenu. Veel
van deze minder bekende of weinig ge-
bruikte functies zijn nu juist briljant om
te gebruiken tijdens een IFR- of nacht-
vlucht en aan het einde van deze GPS-
afleveringen zul je versteld staan wat
die nederige default GPS wel voor je kan
doen.

Zoals altijd: begin bij het begin

Laten we als start eens een blik werpen
op een hoeveelheid handige informatie
die automatisch wordt weergegeven
maar te weinig gebruikt. De afbeelding
hier rechts kan een tamelijk gemiddelde
weergave zijn tijdens een vlucht. Terwijl
ons oog zich natuurlijk richt op de map
in het centrum kunnen we in de linker-
kolom toch ook heel wat beleven. Laten
we eens gaan kijken of daar iets nuttigs
te vinden is voor de arme gestresste
solovlieger.

TRT is eenvoudigweg het volgende way-
point dat in de GPS is ingebracht en in
de flight simulator, maakt niet uit wat
dat is: een luchthaven, NDB, VOR of een
intersectie. De GPS is zo ingericht dat hij
in principe informatie weergeeft die gaat
over het passeren van dit waypoint. Het
is dus belangrijk dat het waypoint dat
hier wordt weergegeven overeenkomt
met het vluchtplan.
BRG ligt ook voor de hand: het is de
peiling van waar je je bevindt naar het
bovengenoemde waypoint. Maar let er-
op, het is een peiling in graden magne-
tisch dus wij arme piloten hoeven het
niet eens meer om te rekenen.
CTS is er een die maar weinig sim pilo-
ten gebruiken maar die in bepaalde situ-
aties heel nuttig kan zijn. Het betekent
Course to Steer en haalt het gokwerk
eruit welke magnetische koers je moet
sturen om je op de geplande route te
krijgen. De afbeelding op de volgende
pagina legt uit hoe door een simpel op-
tellen van een redelijke onderschep-
pingskoers bij je huidige heading die
nieuwe koers wordt verkregen, geba-



seerd op afwijking van de gewenste
track, snelheid over de grond, enz. Het
is niet zo nuttig meer als je weer dicht
bij de gewenste track bent doordat het
te vaak de gegevens bijstelt en je daar-
door geneigd bent om de ‘wijzers te
gaan najagen’. Gebruik het dus voor de
grotere bijsturingen.
ETA (Estimated Time of Arrival) is ge-
bruiksvriendelijker maar let op. Let op
een aanduiding LC die tevoorschijn kan
komen. LC is Local Time en niet UTC of
Zulu Time.
VSR (Vertical Speed Required) wordt
door flightsimmers niet vaak naar geke-
ken omdat de GPS in principe slechts de
horizontale vlucht weergeeft. LNAV ge-
noemd. VNAV oftewel vertical navigation
werkt niet zo goed in de FS. Indien juist
gebruikt kan het je het aantal voeten
per seconde geven (vermenigvuldig met
60 om feet per minute te krijgen) die
nodig zijn om onze geplande hoogte bij
het volgende in de autopilot ingevoerde
waypoint te halen.
TKE is je huidige fout in track angle dus
koersafwijking. Hoewel voor ons van
beperkt nut, kan het ons helpen snel te
zien in welke richting de gewenste track
is (track is het pad over de grond dat wij

vliegen). Als bij-
voorbeeld de TKE
wordt aangegeven
als + 20 zoals op
de afbeelding op
de vorige pagina
en hiernaast  moe-
ten we naar rechts
corrigeren om de
afwijking minder te
maken terwijl we

naar links moeten sturen als het een
negatief getal is.
En als laatste, XTK betekent onze Cross
Track Error die ons vertelt hoeveel nau-
tical miles wij van track af zijn. Als we
ver van onze koers af zijn zal de CDI-
balk (lees verderop) volledig naar de

rand zijn uitgeslagen en van weinig nut
zijn voor een correctie maar een snelle
blik op de XTK vertelt ons dan of we
5nm of 50nm van de track af zitten.

Hier onderaan zie je het onderste ge-
deelte van de default GPS500 op het-
zelfde punt in de vlucht. ENR wil zeggen
dat we in de ENRoute modus zitten en
bijvoorbeeld niet in de APProach modus
waar we later naar zullen kijken. Iets
meer naar rechts zien we de GS of
ground speed (182 kn, dit is een Beech
Baron) die voor ons van veel meer nut is
dan airspeed indien het gaat om het
berekenen daalsnelheden of ETA’s enz.
De MSG knop heeft ervoor gezorgd dat
nieuwere flight sim piloten van pure er-
gernis tegen muren zijn opgeklommen
door het irritante en als maar doorgaan-
de geknipper. Dit geknipper waarschuwt
je dat er een bericht op je ligt te wach-
ten. Je kunt op de MSG-knop drukken
om het bericht te lezen wat meestal
gaat over het naderen van een control-
led airspace. Het probleem is dat het
geknipper nooit schijnt te eindigen als je
in gebieden vliegt met veel gecontro-
leerde luchtruimen omdat het waarschu-
wingsmechaniek niet tevreden is je één
keer te waarschuwen maar regelmatig
blijft waarschuwen als je steeds verder
nadert en dan nog een keer als je ook
dat luchtruim binnenvliegt. De oplossing

is eenvoudig. Houdt de MSG-knop net
beneden het knipperlicht een paar se-
conden ingedrukt (of druk drie maal
achter elkaar) en de irritatie verdwijnt
totdat je de vlucht hebt gereset.
De balk meteen boven MSG is de koers-
afwijkings-indicator, die net zo werkt als
de CDI van een VOR-klok doordat hij je
vertelt hoeveel graden naar links of naar
rechts je afwijkt van je geplande koers
over de grond. Zelfs de pijl in deze indi-
cator werkt als de pijl in de ouderwetse
VOR-klok met de pijl die ons laat zien of
we naar het geselecteerde waypoint toe-
vliegen of er vandaan vliegen.
Maar er is een instinker. Als je in de en-
route-modus zit is de full scale deflec-
tion (FSD) 5nm, maar wanneer je
ongeveer tot op 30nm van je bestem-
ming bent genaderd verandert deze
naar een FSD van 1nm. En vervolgens
wordt dit teruggebracht tot een 0,3nm
FSD als je overgaat naar de APProach-
modus. Houd dit even in je achterhoofd
en geef je niet over aan ‘chasing de
needles’, de stand van de wijzer naja-
gen.
Wat interessanter en nuttiger is, is het
magentakleurige symbool meteen naast
het waypoint. Dit verandert afhankelijk
of je normaal vliegt tussen twee waypo-
ints of direct naar een nieuwe waypoint
vliegt, in een holding zit of zelfs als je
een DME arc vliegt, enz. Dat laat ons al
een beetje zien dat er een heleboel on-
derliggende functies en gereedschappen
zitten die we tot nu toe nog niet hadden
gevonden. Daarover meer in de volgen-
de aflevering.

De CTS kan de zwaar belaste piloot bij-
staan in het efficiënt onderscheppen van
de gewenste track.

Dit is het eerste artikel in een serie van
drie over de geavanceerde functies van
de default GPS in FSX, geschreven
door Peter Stark van PC-Pilot. Eigen-
lijk onmisbare lectuur voor de Flight
Simmer vandaar deze vertaling. Er vol-
gen er nog twee.
ErikTerwijl de VSR je een bepaalde basisin-

formatie kan geven zoals je minimale
verticale snelheid om je kruishoogte bij
het volgende waypoint te bereiken is de
functie gelimiteerd in de default GPS



Rechts van dit gedeelte zien we ETE, of
Estimated Time Enroute en dit is niet
hetzelfde als ETA, maar is meer hoeveel
minuten vanaf nu en met gelijkblijvende
snelheid door de lucht het zal zijn voor
je bij het volgende waypoint bent.

Laten we om dit gedeelte af te ronden
eens kijken naar het bovenste gedeelte
van de display. DTK is je gewenste
track (Desired TracK) in graden magne-
tisch gerekend vanaf het laatste way-
point en het volgende waypoint of an-
ders gezegd, de geplande koers geba-
seerd op het vluchtplan. Meteen rechts
daarvan zie je TRK en dat is je relatieve
koers over de grond. Anders uitgedrukt,
als je van plan zou zijn pal Noord te vlie-
gen met een sterke westelijke wind, zou

je DTK kunnen aangeven 360°, maar je
TRK zou aangeven 20° omdat je naar
het oosten wordt weggeblazen. Als je dit
verkeerd doet kan je in een situatie te-
recht komen die je als ‘geografisch in
verlegenheid gebracht’ zou kunnen om-
schrijven. En dan tenslotte de DIS is de
nog te vliegen afstand tot het volgende
waypoint - precies hetzelfde als je in je
DME kunt zien maar nu hoef je dus geen
DME-apparatuur geïnstalleerd te hebben
in je vliegtuig (nou ja, toch maar liever
wel).
Dus ook al bij dit begin van de GPS een
beetje oppervlakkig bekijken hebben we
een aantal mysterieuze afkortingen en
knoppen gevonden die een nuttige func-
tie blijken te hebben en die je kunnen
helpen bij het nemen van beslissingen
en het voeren van de navigatie. Alles
wat we tot nu toe beschreven hebben
staat op de default NAV-pagina. En zoals

je ziet is dat ook duidelijk aangegeven,
maar let ook even op de twee recht-
hoekjes naast NAV, die we pagina’s noe-
men. Een ingevuld blokje, dat is de
pagina die we op het scherm hebben en
een niet-ingevulde. Dit is de manier
waarop de GPS ons laat weten dat er
nog een andere pagina staat te wachten
om geopend te worden die je weer ver-
dere informatie/opties biedt. Steeds als
je dit beeld van ‘beschikbare pagina’s’
ziet weet je hoeveel sub-menu’s eronder
verborgen zijn.

Om deze tweede NAV-pagina naar voren
te halen moet je met het scrollwiel van
je muis op de binnenste knop draaien
waarna het tweede blikje vol wordt en je
de pagina ziet die hieronder zit. Het eni-
ge in het oog springende verschil tussen
deze pagina en de eerste default pagina
is, dat de kaart nu Noord naar boven
georiënteerd is terwijl de defaultpagina
TRACK UP georiënteerd is. Om weer

terug te keren naar de default NAV-pa-
gina draai je nog een keer aan de kleine
knop maar nu de andere kant op. De
tweeledige bediening van de ronde
knop(pen) is de gewone bediening voor
de toegang tot de GPS-menu’s en we
zullen deze weer snel gebruiken.

Nog een paar vrij nuttige voorzieningen

Oké, dat waren een paar elementaire
display/data tricks, maar om de zaken
verder te verkennen moeten we inzicht
krijgen in een paar van de meer wegge-
stopte knoppen die op het scherm van
de GPS500 bestaan. In de afbeelding
hierboven in het rode kader zie je de
standaard controls en een paar zijn het
waard om nader te bekijken. Als je op
NRST drukt wordt de NeaRest STation
gerekend vanaf je huidige positie weer-

GPS maakt gebruik van een netwerk van minimaal 24 satellieten die tenminste 95%
van de tijd beschikbaar zijn.



gegeven, dus het dichtst bijzijnde stati-
on. Je krijgt dan een lijst met VORs,
NDBs, intersections en ook vliegvelden.
Je bladert door deze verschillende pagi-
na’s net zoals bij de onderliggende pagi-
na voor NAV, zoals hierboven beschre-
ven dus met de kleinere draaiknop. De-
ze functie kan belangrijk zijn als je van
koers moet veranderen door bijvoor-
beeld een mechanisch probleem, of om-
dat je koffiekop leeg is of je origineel
uitgerekende ETA overhoop ligt met je
ETBR (Estimated Time of Bladder Re-
lease: bladder is blaas release is legen).
We zullen deze NRST-functie in de vol-
gende aflevering in de praktijkvlucht
gebruiken.
De OBS-knop staat voor Omni Bearing
Selector en wanneer ingesteld betekent
dit als je over een waypoint heen vliegt
de GPS automatisch de volgende leg in
je vluchtplan activeert en deze op de
map weergeeft met de daarbij behoren-
de gegevens. Met de NAV-modus op je
autopilot geactiveerd vliegt de GPS je
helemaal van A naar B volgens je ge-
plande route zonder dat je er verder nog
hoeft aan te komen. Je hoeft dus alleen
nog maar naar het schermpje te kijken
om de voortgang te checken en verder
kan je je voorverpakte lunch nuttigen en
sippen aan een (niet alcoholische)
Champagne. Maar je kunt dit proces op
elk willekeurig moment onderbreken
door op de OBS knop te drukken waar-
door de automatische procedure van het
volgen van de waypoints onderdrukt
wordt. Op het scherm verschijnt dan
SUSP waar eerst OBS was. Door weer
op de OBS-knop te drukken ga je weer
terug naar het automatisch volgen van
je geladen vluchtplan en verandert SUSP
weer naar OBS op het scherm. Deze
voorziening zal ook bijzonder nuttig blij-
ken op onze praktijkvlucht.
FPL betekent natuurlijk het vluchtplan
dat we hebben geladen. Op het eerste
gezicht laat dit simpelweg het vluchtplan
zien en de details van de leg die we op
dat moment vliegen maar het is tevens

de toegang tot veel krachtiger functies
zoals willekeurig welke approach van
toepassing op de haven van bestem-
ming. Als je dit tot je door hebt laten
dringen betekent het derhalve dat er
een manier moet zijn om je geselecteer-
de approach aan je vlucchtplan vast te
maken en de autopilot deze te laten
vliegen. En dat kan dus! In de volgende
aflevering laten we zien hoe we deze
krachtige ondersteuning voor de piloot
moeten gebruiken.

De volgende aflevering

Met deze basiskennis kunnen we ons
begeven in veel complexere en veel nut-
tiger functies door een vlucht te maken
waar we niet alleen de diepte van de
informatie in de GPS gaan ontdekken
maar hoe we die ook als een professio-
nal kunnen gebruiken.

Als je nog meer en veelzijdiger GPS-functies wilt verkennen denk dan eens aan de
GTN650/750 series door Flight1 op de markt gebracht. Deze wordt in rap tempo de
meest gebruikte GPS addon.

Maar, piloten mogen natuurlijk nooit ver-
geten dat ze altijd een back-up navigatie-
plan moeten hebben voor het geval dat.

Terwijl we vaak denken dat de GPS vooral van nut is in afgelegen streken van de aar-
de is hij van net zoveel waarde in dichtbevolkte delen om ons te helpen netjes op
koers te blijven en niet te ‘mengen’ met ander niet verenigbaar luchtverkeer.



Begrijpen hoe je toegang krijgt tot de meer geavanceerde functies en hoe je ze moet
gebruiken is een belangrijke stap in het gebruik van de meer verfijnde mogelijkheden
die beschikbaar zijn voor de flight sim pilot, zoals de Garmin 1000.

Sommigen van ons kunnen zich nog wel herinneren hoe navigatie eruit zag voor de
dagen van de electronic aviation suites.

Tegenwoordig is GPS een beetje alledaags voor ons geworden maar denk er eens over
na hoe de moderne luchtvaart eruit zou zien zonder GPS.


